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Вступ
Львівський

національний

університет

ветеринарної

медицини

та

біотехнологій імені С. З. Ґжицького – навчальний заклад IV рівня акредитації.
В

університеті

сформовано

висококваліфікований

професорсько-

викладацький колектив. Це – 33 професорів, докторів наук і 162 доцентів,
кандидатів наук, які працюють на 33 кафедрах. Серед вищих аграрних
навчальних закладів України університет займає одне з перших місць за кількістю
патентів на винаходи на одного викладача. Щороку університет випускає понад
сімсот висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства, його
кафедри оснащені сучасним обладнанням і лабораторною технікою. Крім цього,
на кафедрах біологічної та загальної хімії, хірургії, нормальної та патологічної
морфології і судової ветеринарії, годівлі с.-г. тварин і технології кормів, екології
та біології, паразитології та іхтіопатології, акушерства, гінекології та
біотехнології відтворення тварин ім. Г.В.Звєрєвої, генетики і розведення тварин,
технології виробництва продукції дрібних тварин є старовинні цінні експонати,
які складають основу кафедральних музеїв і використовуються у навчальному
процесі.
Навчальний заклад займає належне місце серед інших ВНЗ України у
рейтингах: рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками
наукометричної бази даних Scopus (42 місце), «Osvita.ua» (128 місце у
загальному рейтингу).
Підготовка здобувачів вищої освіти в університеті здійснюється за денною та
заочною формами навчання, на 5-ти факультетах за наступними освітньопрофесійними програмами:
Ступінь бакалавра (магістр ветеринарного спрямування)
075 Маркетинг
073 Менеджмент
101 Екологія
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології
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204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
207 Водні біоресурси та аквакультура
211Ветеринарна медицина (магістр на основі повної загальної середньої
освіти)
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (магістр на основі повної
загальної середньої освіти)
081 Право
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
075 Маркетинг
074 Публічне управління та адміністрування
073 Менеджмент (зі спеціалізаціями: «Менеджмент організацій і
адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Якість,
стандартизація та сертифікація»)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологія (зі спеціалізацією «Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування»)
181 Харчові технології (зі спеціалізаціями: «Технології зберігання,
консервування та переробки м’яса», «Технології зберігання, консервування та
переробки молока», «Технології жирів і жирозамінників»)
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
211 Ветеринарна медицина
Ступінь магістра
051 Економіка (зі спеціалізацією «Економіка довкілля і природних
ресурсів»)
075 Маркетинг
074 Публічне управління та адміністрування (зі спеціалізацією
«Адміністративний менеджмент»)
073 Менеджмент (зі спеціалізаціями: «Менеджмент організацій і
адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)
081 Право (зі спеціалізацією «Правове забезпечення
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природокористування і охорони довкілля»)
101 Екологія (зі спеціалізацією «Екологія, охорона навколишнього
середовища та збалансоване природокористування»)
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології (зі спеціалізаціями: «Технології зберігання,
консервування та переробки м’яса», «Технології зберігання, консервування та
переробки молока», «Технології жирів і жирозамінників»)
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
207 Водні біоресурси та аквакультура
211 Ветеринарна медицина
При факультеті ветеринарної гігієни, екології та права функціонує відділ
післядипломної освіти, який забезпечує підвищення кваліфікації та стажування
керівників і спеціалістів аграрних установ, ветеринарної медицини, а також
педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти I – IV рівня
акредитації за всіма акредитованими спеціальностями.
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РОЗДІЛ 1. КАДРОВА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ
1.1. Штатний розпис. Кадровий потенціал університету
Згідно з штатним розписом на 2016 рік затверджено штат у кількості –
938,5 ставок у тому числі за загальним фондом – 610,2 та за спеціальним
фондом – 328,3.
Загальна кількість ставок науково-педагогічних працівників з вересня
2015 року по вересень 2016 року за рахунок загального фонду (бюджету)
становила 238,2, а за спеціальним фондом – 84,05 ставок.
Планування

навчальної

роботи

науково-педагогічних

працівників

здійснюється кафедрами університету у відповідності до чинного наказу
Міністерства освіти і науки України № 450 від 7.08.2002 року «Про
затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та
переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи
педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»
та наказу ректора університету № 135 від 14.06.2016 року «Про підготовку до
2016-2017 навчального року», згідно якого встановлено обсяг навчального
навантаження науково-педагогічних працівників у межах однієї ставки: - 600
годин.
Навчально-виховний процес в університеті забезпечує 362 науковопедагогічні працівники, у тому числі 311 штатних викладачів, 21 зовнішній
сумісник та 30 внутрішніх сумісників і працівників з погодинною оплатою
праці.
За звітний період чисельність штатних науково-педагогічних працівників
в порівнянні з 2015-2016 навчальним роком збільшилась на 8 осіб.
У 2016 році захистили дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата наук 11 осіб.
Протягом звітного року кількість штатних докторів наук збільшилась на 7
осіб, професорів – на 2 особи, кандидатів наук – на 13 осіб, доцентів - на 8 осіб
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Якісний склад професорсько-викладацького складу:
- докторів наук, професорів - 33, з них сумісників -7;
- докторів наук - 43, з них сумісників -9;
- кандидатів наук, професорів - 1;
- кандидатів наук, доцентів – 162;
- кандидатів наук – 224.
В університеті функціонують 33 кафедри і 1 курс цивільного захисту.
Аналіз

кадрового

забезпечення

штатними

науково-педагогічними

працівниками у 2016-2017 н.р. вказує на наступне:
- немає жодного штатного професора на 6 кафедрах: історії України та
економічної теорії; маркетингу; публічного управління і адміністрування;
фізичного виховання, спорту і здоров’я; безпеки виробництва та механізації
технологічних процесів у тваринництві; водних біоресурсів;
- немає жодного штатного доктора наук на кафедрах: історії України та
економічної теорії; маркетингу; фізичного виховання, спорту і здоров’я;
безпеки виробництва та механізації технологічних процесів у тваринництві;
водних біоресурсів; мікробіології та вірусології; української та іноземних мов;
інформаційних систем менеджменту;
1.2. Підготовка кадрів вищої кваліфікаційної та підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників
Підготовка

наукових

і

науково-педагогічних

працівників

вищої

кваліфікації, а саме кандидатів і докторів наук, згідно із Законом України «Про
вищу освіту» реалізується через навчання в аспірантурі та докторантурі. Саме
випускники аспірантури щороку поповнюють кадровий склад науковопедагогічних працівників університету.
У

2016

році

отримано

ліцензію

на

підготовку

аспірантів

за

спеціальностями:
1. 074 Публічне управління та адміністрування
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2. 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
3. 211 Ветеринарна медицина
4. 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
Підготовка

докторантів

згідно

нової

ліцензії

здійснюється

за

спеціальностями:
1. 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
2. 211 Ветеринарна медицина
3. 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
Аспіранти і докторанти, які зараховані в попередні роки продовжують
навчання

за

24

спеціальностями

аспірантури

та

9

спеціальностями

докторантури.
Аспірантура:
03.00.01 – радіобіологія (біологічні науки);
03.00.04

–

біохімія

(біологічні

науки,

ветеринарні

науки,

сільськогосподарські науки);
03.00.08 – зоологія;
03.00.13 – фізіологія людини і тварини (біологічні науки, ветеринарні
науки, сільськогосподарські науки);
03.00.16 – екологія (біологічні науки);
03.00.20 – біотехнологія (сільськогосподарські науки);
05.18.04 – технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідро
біонтів (технічні науки);
06.02.01 – розведення та селекція тварин (сільськогосподарські науки);
06.02.02 – годівля тварин і технологія кормі (сільськогосподарські науки);
06.02.03 – рибництво (сільськогосподарські науки);
06.02.04

–

технологія

виробництва

продуктів

тваринництва

національним

господарством

(сільськогосподарські науки);
08.00.03

–

економіка

та

управління

(економічні);
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08.00.04

–

економіка

та

управління

підприємствами

(за

видами

економічної діяльності) (економічні);
16.00.01 – діагностика і терапія тварин (ветеринарні науки);
16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин (ветеринарні науки);
16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та
імунологія (ветеринарні науки);
16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія (ветеринарні науки);
16.00.05 – ветеринарна хірургія (ветеринарні науки);
16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія (ветеринарні науки,
сільськогосподарські науки);
16.00.07 – ветеринарне акушерство (ветеринарні науки);
16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза (ветеринарні науки);
16.00.11 – паразитологія (ветеринарні науки).
Докторантура:
03.00.04 – біохімія (біологічні науки, ветеринарні науки,
сільськогосподарські науки);
03.00.13 – фізіологія людини і тварини (біологічні науки, ветеринарні
науки, сільськогосподарські науки);
06.02.01 – розведення та селекція тварин (сільськогосподарські науки);
06.02.02 – годівля тварин і технологія кормі (сільськогосподарські науки);
16.00.01 – діагностика і терапія тварин (ветеринарні науки);
16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин (ветеринарні науки).
16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія (ветеринарні науки);
16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія (ветеринарні науки,
сільськогосподарські науки);
16.00.07 – ветеринарне акушерство(ветеринарні науки);
16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза (ветеринарні науки).
Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників
здійснюється у відповідності до Положення про підвищення кваліфікації та
10

стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З. Гжицького.
Підвищення

кваліфікації

та

стажування

науково-педагогічних

працівників здійснюється не частіше, ніж один раз на п’ять років.
Підвищення

кваліфікації

(стажування)

є

обов’язковою

умовою

проходження чергової атестації педагогічних працівників та обрання на
посаду за конкурсом чи укладання трудового договору, контракту з науковопедагогічним працівником.

11

РОЗДІЛ 2. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
2.1. Навчально-методична робота
Мета освітнього процесу у Львівському національному університеті
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького полягає у
реалізації особистісного потенціалу людини, наданні сучасної освіти шляхом
вільного творчого навчання, самореалізації в освітньо-професійній, науковій
діяльності викладачів і студентів відповідно до суспільних потреб, зумовлених
актуальним етапом розвитку української держави, науки, економіки та
культури, а також глобальними цивілізаційними процесами.
У звітному періоді діяльність Університету була спрямована на
динамічний розвиток і забезпечення стандартів якості навчального процесу,
конкурентоспроможності Університету на регіональному, національному та
міжнародному ринках освітніх послуг, створення умов та стимулів для
розвитку кадрового потенціалу тощо.
Основним видом діяльності Університету є освітня, у зв’язку із чим
навчально-методичний відділ є одним із ключових структурних підрозділів,
який

організовує

та

координує

управління

освітньою

(навчальною,

методичною та ін. видами) діяльністю, здійснює контроль за якістю та
ефективністю освітнього процесу, а також веде облік та звітність з питань
навчально - методичної роботи. У зв’язку із цим основні напрями навчальнометодичної діяльності були спрямовані на реалізацію таких завдань, як:
- здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців за
відповідними освітніми програмами, що відповідають стандартам вищої
освіти та професійної діяльності;
- формування професійного типу особистості через розвиток соціальної
активності, становлення громадянської позиції та відповідальності, вміння
вільно мислити і самоорганізовуватися у змінних умовах;
-

трансформування змісту освітньої діяльності Університету, в тому

числі – через відкриття нових спеціальностей, спеціалізацій відповідно до
потреб ринку праці та впровадження змісту наукових досліджень у зміст
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чинних освітніх програм завдяки об’єднанню процесів навчання і

науково-

дослідної роботи;
- формування освітніх програм на компетентнісній основі, з цією метою
- удосконалення системи практичної підготовки студентів;
- сприяння підвищенню конкурентоспроможності випускників як завдяки
покращенню якості освіти, так і завдяки оволодінню ними низкою соціальних,
комунікативних компетентностей;
-

впровадження європейських стандартів і принципів забезпечення

якості освіти з урахуванням вимог ринку праці, розширення участі
Університету в міжнародних програмах академічної мобільності студентів і
науково-педагогічних працівників тощо.
Перелічені вище завдання реалізовувалися через забезпечення умов для
гармонійного поєднання Європейської кредитно-трансферної накопичувальної
системи (ЄКТС) із традиційною системою організації освітнього процесу. При
цьому основними напрямами навчально-методичної діяльності були:
•

адаптація засад ЄКТС для забезпечення мобільності студентів у

процесі навчання, гнучкості та прозорості у підготовці фахівців, враховуючи
швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці, що
виражалося в особливій увазі до здійснення навчально- організаційної
діяльності;
•

забезпечення можливості навчання студентів за індивідуальною

варіативною частиною освітньо-професійної програми, що сформована за
вимогами замовників та побажаннями студента і сприяє його саморозвитку та
підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві, для цього
здійснено низку кроків, у тому числі – унормування та запуск реальних
механізмів формування вибіркової частини навчальних планів;
•

стимулювання учасників освітнього процесу з метою здобуття ними

високої якості вищої освіти, у цьому напрямі в Університеті є власні надбання,
що, з роками, засвідчили свою ефективність і розвиваються, підтримуються;
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•

підвищення мотивації студентів до набуття компетентностей, а

також відповідальності за результати власної навчальної діяльності завдяки
впровадженню засад студентоцентрованого навчання та

прозорості у

формуванні засад внутрішньої освітньої політики Університету;
•

стимулювання систематичної та якісної аудиторної та самостійної

навчальної та наукової роботи студентів, ефективної практичної підготовки,
задля створення передумови до впровадження рейтингового оцінювання, в
т.ч. для призначення стипендій. Рейтингова система призначення стипендій
повинна стати одним з чинників мотивації студентів до успіхів у навчанні та
підтримувати якість знань;
•

оптимізація зворотного зв’язку в різних комунікаційних площинах

з участю студентів, викладачів, адміністрації;
•

забезпечення об’єктивності визначення рівня якості освіти в

Університеті

завдяки

запровадженню

чітких

та

прозорих

критеріїв

оцінювання якості освітніх послуг.
Основні

зусилля

навчально-методичного

відділу

цьогоріч

були

спрямовані на імплементацію Закону України «Про вищу освіту» в реалії
університетської

діяльності,

що

зумовило

поступову,

проте

осяжну

реорганізацію всього способу функціонування Університету. Цей процес
лише починається, тому, в майбутньому, на цих підвалинах повинен
виникнути принципово новий організаційний університетський тип освіти.
Докорінні зміни в організації навчального процесу з набуттям реальної
автономії потягли за собою оновлення всієї освітньої документації, тому
суттєвою ділянкою навчально-методичної роботи у звітний період було
продовження розробки організаційних документів (відповідно до Закону
України «Про вищу освіту»), зокрема: «Положення про навчально-методичну
комісію спеціальності», «Положення про рейтингову оцінку діяльності
науково-педагогічних працівників університету», «Тимчасове положення про
внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та
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біотехнологій імені С.З. Ґжицького», «Положення про відкрите заняття»,
«Положення про організацію та проведення практики у Львівському
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З. Ґжицького». Ця робота триватиме і надалі.
Конкретизуючи зміст навчально-методичної роботи, здійсненої за
звітний період, першочергово слід виокремити планування навчального
процесу:
- розроблено профілі освітніх программ;
- розроблено та затверджено нові навчальні та робочі навчальні плани;
- укладено графіки навчального процесу;
- складено розклади навчальних занять та практик тощо.
Це покращує умови для саморозвитку всіх суб’єктів освітнього
процесу.
Організація освітнього процесу, крім власне навчальної документації,
передбачає укладення низки розпорядчих документів. Для цього впродовж
звітного періоду здійснено розпорядчу підтримку навчальної діяльності
Університету

шляхом

підготовки

низки

календарних

наказів

та

розпоряджень: «Про підготовку навчальних та робочих навчальних планів»,
«Про оптимізацію управління підвищенням кваліфікації НПП», «Про
забезпечення освітнього процессу», «Щодо контролю за виконанням
посадових доручень», «Про підготовку до літньої екзаменаційної сесії
2015/2016 н.р.», «Про іменні стипендії студентам», «Про аналіз наявності та
якості навчальної документації на кафедрах», «Про підсумки літньої
екзаменаційної сесії», «Про якість кваліфікаційних робіт в університеті»,
«Про проведення ректорських контрольних робіт», «Про підготовку до
зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 н.р.», «Про створення навчальнометодичних комісій спеціальності», «Про визначення рейтингу НПП
університету»,

«Про

підсумки

проведення

відкритих

занять

НПП

університету» тощо.
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Прозорість у навчально-методичній роботі полягає насамперед у
широкому інформуванні щодо її ходу, тому підготовлено низку питань для
розгляду на ректораті. Серед них :
- щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту»;
- щодо розробки навчальних та робочих навчальних планів;
- щодо необхідності розробки «Положення про внутрішню систему
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти»;
- про розробку профілів освітніх програм та освітніх програм
спеціальностей;
- щодо формування каталогу вибіркових дисциплін;
- щодо індивідуального плану студента;
- аналіз виконання навчального навантаження НПП;
- про результати заліково-екзаменаційних сесій;
- про стан практичної підготовким студентів;
- про стан відвідування занять студентами;
- про створення умов для вивчення англійської мови за рівнем В-2;
- про проведення в університеті «Ярмарку кар»єри – 2016»;
- аналіз незалежного заміру знань студентів;
- щодо призначення іменних стипендій;
- щодо рейтингу науково-педагогічних працівників;
- аналіз рейтингу прозорості вузів;
- щодо

запровадження

внутрішньої

електронної

навчально-

комунікаційної мережі, розробки платформи для автоматизації електронної
реєстрації студентів на дисципліни циклу вільного вибору тощо.
Наукові основи організації та керівництва освітнім процесом в
Університеті забезпечуються навчально-методичною радою, у сферу
компетенції якої входить планування та координація науково-педагогічної
роботи в навчальних підрозділах Університету, контроль за її станом,
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розробка практичних рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення
освітнього процесу.
На

відміну

від

попередніх

років,

коли

методична

робота

спрямовувалась безпосередньо на організаторів навчального процесу
(викладачів, зокрема молодих), у зв’язку зі зміною загальних основ освітньої
діяльності Університету, постала потреба інтерактивних зустрічей, нарад,
обговорень з управлінцями-організаторами середньої та вищої ланки.
Протягом звітного періоду членами навчально-методичної ради були
підготовлені та презентовані такі актуальні теми, як:
- про підготорвку навчальних планів, робочих навчальних планів,
індивідуального плану студента, каталогу навчальних дисциплін вільного
вибуору студента;
- про підготовку до нового навчального року (графік, навчальні плани,
навчальне

навантаження

НПП,

формування

академгруп,

тижневе

навантаження студентів тощо);
- виконання

плану

видання

навчально-методичної

літератури

кафедрами;
- аналіз результатів анкетування студентів «Навчальний процес очима
студента»;
- звіти голів методичних комісій;
- про створення навчально-методичних комісій спеціальностей;
- обговорення та рекомендація до друку навчальної літератури,
положень що регламентують організацію освтнього процесу;
- про ефективність запровадження співпраці з виробництвом на
випускових кафедрах;
- про запровадження нової спеціальності «Ветеринарна гігієна,
експертиза і санітарія», згідно з новим Переліком галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
(№ 266, редакція від 29.04.2015 р.) та реорганізацію структури факультетів
Університету;
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- про запровадження нових спеціалізацій тощо.
У структурі навчально-методичної роботи значне місце належить також
документуванню та укладанню звітності з окремих питань, що належить до
функцій методичного кабінету.
Впродовж звітного періоду методичним кабінетом вівся облік видання
навчально-методичної літератури: підручників, навчальних посібників,
методичних вказівок, монографій, довідників, словників, виданих науковопедагогічними працівниками Університету. Велася картотека навчальнометодичних матеріалів, надалася методична допомога у підборі літератури
за

запитами

викладачів

кафедр

та

студентів,

аналізувався

стан

забезпеченості бібліотечних фондів навчально-методичною літературою;
формувався план видавничої діяльності та аналізувалося його виконання.
підручники, посібники
з грифом; 4; 3%

посібники; 44; 31%

методичні вказівки,
рекомендації; 94; 66%

Рис. 2.1. Видання навчально-методичної літератури в 2016 р.
За звітний період науково-педагогічними працівниками Університету
було видано 142 найменування навчально-методичної літератури (рис.2.1)
загальним обсягом 664,72 д.а., з них:
- 4 підручників, посібників (67,87 д.а.) з грифом університету;
- 44 посібники без грифу (371,69 д.а.);
- 94 методичних вказівок і рекомендацій (235,16 д.а.) (Додаток 1).
- 8 викладачів були співавторами 5 орієнтовних програм
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навчальних дисциплін.
В цілому, порівняно з минулими роками, змінилася структура
видавничої діяльності. Це пов’язано не лише із соціально-економічними
факторами, а й зі зміною загальних вимог щодо цих видань.
2.2.Формування контингенту студентів
Однією із найважливіших ділянок освітньої політики Університету є
формування контингенту студентів.
Станом на 01.10.2016 р. В університеті навчались 3490 студентів, що
на 14 більше, ніж станом на 01.10.2015 р. (3476 студентів).
Таблиця 2.1
Контингент студентів по факультетах станом на 01.10.2016 р.
Назва
факультету
Ветеринарної
медицини
Біологотехнологічний
Харчових
технологій та
біотехнології
Економіки та
менеджменту
Ветеринарної
гігієни,
екології і
права
Заочна ф.н.
Всього

ОР
ОР
«Бакалавр» «Спеціаліст»
держ контр держ контр

ОР
«Магістр»
держ контр

Разом
держ

контр

518

219

55

29

238

99

811

347

283

32

45

1

75

18

403

51

183

36

24

5

37

6

244

47

111

102

23

0

66

49

200

151

82

49

5

0

84

6

171

55

381
1558

335
773

97
249

7
42

134
634

56
234

612
2441

398
1049

За кошти державного бюджету вищу освіту здобувають 2441 студенти
(на 158 більше, ніж у минулому році), за кошти фізичних та юридичних осіб
– 1049 студентів, що на 144 менше, ніж минулоріч.
Вищу освіту за ОР «Бакалавр» в Університеті на 01.10.2016 р.
здобувають 2331 студент, у тому числі 1558 – за державним замовленням,
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773 – за кошти фізичних, юридичних осіб. За ОР «Спеціаліст» - 291 студент
(249 – за державним замовленням та 42 – за кошти фізичних, юридичних
осіб) та за ОР «Магістр» - 868 студентів (634 – за державним замовленням та
234 – за кошти фізичних, юридичних осіб).
На наступних діаграмах відображена динаміка руху контингенту
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студентів Університету за 2014-2016 роки (рис. 3.2-3.4).
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Рис. 2.2. Динаміка змін контингенту студентів по університету
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Рис. 2.3. Динаміка змін контингенту студентів денної форми навчання
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Рис. 2.4. Динаміка змін контингенту студентів заочної форми навчання
На рис. 2.5 представлена динаміка показників відрахування та

6
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переведення студентів за 2014-2016 рр. (у відсотках від загальної кількості).
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Рис. 2.5. Динаміка показників відрахування та переведення
студентів денної форми навчання, %
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На рис. 2.6 – 2.8 представлений аналіз причин відрахування студентів
денної форми навчання за останні три роки
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Рис. 2.6. Причини відрахування студентів денної ф.н. за 2013-14 н.р.(%)
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Рис. 2.7. Причини відрахування студентів денної форми навчання за
2014-15 н.р.( %)
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Рис. 2.8. Причини відрахування студентів денної форми навчання за
2015-16 н.р.( %)
Згідно з відомостями, презентованими на рис. 2.6-2.8, чільне місце
серед причин відрахування посідає невиконання студентами навчального
плану, також вагомими є власне бажання студента.

2.3.Прийом на навчання
Вступна кампанія 2016 р. проводилася на підставі Умов прийому на
навчання до вищих навчальних закладів України у 2016 році, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року № 1085 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2015 року за
№1351/27796, Правил прийому до Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, затверджених
на засіданні Вченої ради університету 14.12.2015 р. (протокол №9) та інших
чинних нормативно-правових документів. З метою поліпшення якісного
складу вступників, їх профорієнтації, забезпечення високого конкурсу
керівництвом університету, Приймальною комісією, відбірковими комісіями
навчальних підрозділів протягом року проведена значна та різнопланова
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робота.
Кількість поданих заяв на перший курс денної форми навчання для
здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) у
порівнянні з 2015 р. збільшилась на 1124 заяви, що становить приблизно
32%. Варто відзначити, що за даними Міністерства освіти і науки України
(http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/04/14/zno-2016-pidsumki-reestracziyita-podalshi-etapi-proveden/) кількість випускників шкіл у 2016 році в цілому
зменшилась на 9% у порівнянні з 2015 роком.
У 2016 році для здобуття ступеня бакалавра було подано 3499 заяв на
денну і 320 заяв на заочну форми навчання.
Таблиця 2.2
Кількість заяв, поданих до Університету у 2011–2016 рр.
2011
2012
2013
2014 2015 2016
Форма навчання
Денна
2449
2517 2535 2844 2375 3499
Заочна
254
244
222
263
200
320
Всього
2703
2761 2757
3107 2575 3819
Таблиця 2.3
Середній конкурс в Університеті у 2011–2016 рр. (осіб на місце)
Форма навчання 2011
2012
2013
2014
2015 2016
6,86
6,81
7,22
7,37
6,63
7,32
Денна
3,68
2,12
1,93
Заочна
2,39
2,41
2,96
Всього
6,63
5,73
5,65
6,26
5,84
6,52
Найбільше заяв подано у 2016 році на спеціальності «Ветеринарна
медицина» – 928 та «Менеджмент» – 404. На інші спеціальності подано заяв:
«Право» – 343, «Екологія» – 329, «Біотехнології та біоінженерія» – 327,
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – 297,
«Харчові технології» – 253, «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» –
224, «Маркетинг» – 220, «Водні біоресурси та аквакультура» – 174.
Доведене університету в 2016 році державне замовлення виконане у
повному обсязі (ступінь бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) –
526 місць, ступінь магістра – 290 місць, ОКР спеціаліста – 249 місць).
На

місця

державного

замовлення

найвищим

був

конкурс

за
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спеціальностями «Біотехнології та біоінженерія», «Право», «Екологія» та
«Водні біоресурси та аквакультура», що зумовлено, зокрема, відносно
незначною кількістю місць за державним замовленням на ці напрями.
Таблиця 2.4
Конкурс на місця державного замовлення у 2016 році (бакалавр,
денна форма)
Напрям
План
Заяв
Конкурс
176
928
5,27
Ветеринарна медицина
39
404
10,36
Менеджмент
11
343
31,18
Право
16
329
20,56
Екологія
7
327
46,71
Біотехнології та біоінженерія
Технологія виробництва і
74
297
4,01
переробки продукції
44
253
5,75
Харчові технології та інженерія
Ветеринарна гігієна, санітарія і
62
224
3,61
експертиза
34
220
6,47
Маркетинг
Водні біоресурси та
аквакультура

15

174

11,6

Відповідно до Алгоритму адресного розміщення державного замовлення
в 2016 році для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня
бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) за денною формою
навчання на основі повної загальної середньої освіти рекомендації до
зарахування було надано в повному обсязі станом на перший день їх
оголошення на всі спеціальності, крім двох: 162 «Біотехнології та
біоінженерія» (пропозиції Університету – 12 місць, рекомендовано до
зарахування – 7 місць); 073 «Маркетинг» (пропозиції Університету – 10
місць, рекомендовано до зарахування – 3 місця).
Найвищі конкурсні бали зарахованих на місця державного замовлення
(без врахування балів вступників в межах квоти) складали: 193,03 – на
спеціальність «Ветеринарна медицина», 178,65 – «Екологія», 177,41 –
«Харчові

технології»,

177,31

«Право»,

175,01

–

«Біотехнології

та
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біоінженерія», 174,56 – «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва», 173,57 – «Менеджмент», 170,88 – «Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза», 167,92 – «Маркетинг», 158,40 – «Водні біоресурси та
аквакультура». Загалом зараховано 35 осіб з конкурсним балом від 175 до
200 балів, 180 осіб – від 150 до 175 балів, 125 осіб – від 125 до 150 балів та 39
осіб – від 100 до 125 балів.
Найнижчі прохідні бали зарахованих на місця державного замовлення
зафіксовані на спеціальностях: «Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва» – 139,36, «Ветеринарна гігієна, санітарія і
експертиза» – 142,75, «Водні біоресурси та аквакультура» – 151,43.
У 2016 році до університету на різні рівні та форми навчання зараховано
1421 особу, що на 13% більше у порівнянні з минулим роком.
Кількість зарахованих:
Рівень бакалавра (магістра ветеринарного спрямування):
- на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного
бюджету: 242 – денна, 23 – заочна форми навчання;
за кошти фізичних та юридичних осіб: 137 – денна, 22 – заочна форми
навчання;
- на основі ОКР молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету:
173 – денна, 88 – заочна форми навчання;
за кошти фізичних та юридичних осіб: 24 – денна, 43 – заочна форми
навчання;
ОКР спеціаліста:
за кошти державного бюджету: 152 – денна, 97 – заочна форми
навчання;
за кошти фізичних та юридичних осіб: 37 – денна, 7 – заочна форми
навчання;
Рівень магістра:
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за кошти державного бюджету: 189 – денна, 101 – заочна форми
навчання;
за кошти фізичних та юридичних осіб: 58 – денна, 28 – заочна форми
навчання.
Серед зарахованих на навчання на денну форму навчання для здобуття
ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування):
- 12 інвалідів І та II груп;
- 8 сиріт;
- 2 учасники бойових дій (учасники АТО);
- 2 дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи;
- 2 дітей шахтарів, на яких поширюється дія закону «Про підвищення
престижності шахтарської праці»;
- 12 дітей з малозабезпечених сімей (втрата годувальника).
До університету на спеціальність «Ветеринарна медицина» зараховано
також 5 іноземних студентів з Польщі.
Динаміка зарахування у 2011-2016 рр.
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Рис. 2.9. Кількість студентів, зарахованих на навчання за всіма освітньокваліфікаційними рівнями та ступенями на місця державного замовлення в
2011-2016 роках
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Рис. 2.10. Кількість студентів, зарахованих на навчання за всіма
освітньо-кваліфікаційними рівнями та ступенями за кошти фізичних та
юридичних осіб в 2011-2016 роках
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Рис. 2.11. Кількість студентів, зарахованих на навчання за всіма
освітньо-кваліфікаційними рівнями та ступенями в 2011-2016 роках
Вступна кампанія 2016 року відзначилася прозорістю та відкритістю,
якісним інформаційним супроводом абітурієнтів, доведенням державного
замовлення на конкурсній основі відповідно до потреб ринку.
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2.4. Підвищення якості підготовки фахівців
Згідно із Законом України «Про вищу освіту» (ст.1, п.1.24), якість
освітньої діяльності – це рівень організації освітнього процесу у вищому
навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує
здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань.
Виходячи із завдання освітньої діяльності в Університеті про
впровадження європейських стандартів і принципів забезпечення якості
освіти з урахуванням вимог ринку праці, а також напряму навчальнометодичної діяльності із забезпечення об’єктивності визначення рівня якості
освіти, в Університеті здійснюються такі процедури і заходи:
- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
- щосеместрове проведення заліково-екзаменаційних сесій та аналіз їх
результатів;
-

забезпечення проведення зовнішнього незалежного заміру знань

студентів-випускників ОР «Бакалавр»;
-

підготовка та сприяння участі студентів у фахових олімпіадах,

конкурсах наукових робіт тощо;
-

розширення

можливостей

працевлаштування

та

академічної

мобільності студентів;
- здійснення, з участю Студентської колегії Університету, внутрішніх
моніторингових

досліджень

«Навчальний

«Організація дипломного проектування»

процес

очима

студента»,

та «Викладач очима студента»

шляхом анонімного опитування студентів, проведення аналізу отриманих
результатів;
-

щорічне оцінювання здобутків науково-педагогічних працівників

Університету (рейтинг) та оприлюднення результатів на офіційному вебсайті;
-

забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних та

педагогічних працівників;
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- організація внутрішнього контролю якості викладання в Університеті;
- забезпечення публічності інформації про профілі освітніх програм,
освітні програми, ступені вищої освіти тощо.
Одним з важливих показників якості освітньої діяльності Університету,
його навчальних підрозділів є успішність та якість знань студентів.
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Рис. 2.12. Середній бал за результатами сесій (денна форма навчання)
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Рис. 2.13. Якість та успішність навчання студентів за результатами сесій
(денна форма навчання)
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Рис. 2.14. Відсоток випускників, які одержали диплом з відзнакою
(денна форма навчання)

Рис. 2.15. Відсоток випускників, які одержали диплом з відзнакою
(заочна форма навчання)
Наведені на рис. 2.12 – 2.13 відомості засвідчують достатні навчальні
здобутки студентів Університету, крім того, вони корелюють із даними,
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ілюстрованими рис. 2.14 – 2.16, у частині співвідношення якісних показників
та кількості дипломів із відзнакою.
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Рис. 2.16. Відсоток випускників, які одержали дипломи з відзнакою за
формами навчання
Протягом п’яти років Міністерством аграрної політики України
проводився незалежний замір знань студентів ВНЗ 3-4 рівнів акредитації
шляхом дистанційного тестування. Студенти Університету брали участь у
тестуванні з 7 напрямів (табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Результати незалежних замірів знань, проведених ДУ
«Науково- методичний центр інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»»
Назва спеціальності
Ветеринарна медицина
Технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва
Водні біоресурси
Харчові технології та інженерія
Екологія та охорона
навколишнього середовища
Менеджмент
Маркетинг

2014
4,66

2015
4,38

2016
4,46

4,69

4,63

4,24

3,97
4,27

4,48
4,81

4,42
4,56

4,27

3,96

4,19

4,27
4,63

4,44
4,72

4,82
4,35
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Аналіз незалежного заміру знань студентів за останні роки засвідчує,
що середній показник рівня знань студентів у незалежному тестуванні
залишається незмінним – 4,4
Якість професійної підготовки студентів, крім результатів складання
сесій,

засвідчують

здобутки

студентів-переможців

Всеукраїнської

студентської олімпіади.
За звітний період переможцями стали:
1. Гайда Світлана Андріївна – (ІІІ місце) факультет ветеринарної
медицини;
2. Малиновська

Наталія

Олександрівна

–

(ІІІ

місце)

факультет

ветеринарної медицини;
3. Мандзюк Сергій Сергійович – (ІІ місце) біолого – технологічний
факультет.
Переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
стали:
1. Боднар Марія Романівна – (диплом ІІІ ступеня) біолого-технологічний
факультет;
2. Чабаненко Анна Леонідівна – (диплом ІІ ступеня) факультет
ветеринарної медицини.
У 2016 році іменні стипендії отримували 6 студентів університету:
- стипендію Президента України – Бранець

Р.М., Гайдук Н.Я

- соціальну стипендію Верховної Ради України – Голіней І.В.
- стипендію імені М.С.Грушевського – Крупка З.М.
Чотирьом кращим студентам Університету в листопаді 2016 року було
вручено

премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної

ради та дві премії імені В’ячеслава Чорновола.
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2.5. Підвищення якості практичної підготовки студентів
Важливим чинником набуття студентами професійних компетентностей
є

практична

підготовка,

яка

сприяє

формуванню

навичок

творчо

застосовувати здобуті знання на практиці. В Університеті практична
підготовка студентів здійснюється шляхом проходження ними практики на
підприємствах, установах та організаціях в Україні та за кордоном. В
університеті постійно підвищується якість практичної підготовки студентів,
що здійснюється на постійній основі з понад 110 базами практики, у
навчально-науково-виробничому центрі «Комарнівський», на кафедрах
Університету та їх філіях.
Практична підготовка студентів проводиться через систему навчальної,
виробничої та переддипломної практик. Згідно з навчальними планами
практична підготовка передбачає безперервність (студенти проходять
практику на всіх курсах) та послідовність її проведення при одержанні
потрібного достатнього обсягу практичних знань, вмінь відповідно до різних
кваліфікаційних рівнів. Для всіх спеціальностей розроблено наскрізні
програми практик, робочі програми, методичне забезпечення, паспорти
господарств. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» розроблено і
впроваджено в дію «Положення про організацію та проведення практики у
Львівському

національному

університеті

ветеринарної

медицини

та

біотехнологій імені С.З. Ґжицького»
Факультети та університет в цілому укладають угоди з промисловими
підприємствами, організаціями та установами регіону. Керівники практик від
університету тісно співпрацюють з керівниками баз практик та тими, хто
безпосередньо опікується студентами, під час проходження практики. Це
дозволяє узгодити завдання, етапи проходження практики, об’єктивно
оцінити її результати.
Виробничі та переддипломні практики проводяться за індивідуальними
завданнями і мають на меті збір матеріалів для виконання курсових та
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дипломних робіт (проектів). Показник якості знань студентів з практичного
навчання становить 82,2 %
На молодших курсах в межах ознайомчих практик проводяться виїзди
на підприємства з метою ознайомлення студентів з їх діяльністю, і
специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і
навичок
Університет докладає значних зусиль для наповнення практичної
підготовки, тісно співпрацює з підприємствами та установами для
забезпечення розширення чисельності баз практики. За навчальний рік було
укладено 112 договорів на проведення практики для студентів Університету.
Проводиться робота з покращення умов для практичної підготовки студентів
у навчально-науково-виробничому центрі «Комарнівський».
Організація стажувань та практичного навчання студентів Університету
в профільних навчальних закладах, організаціях, установах країн ЄС є
пріоритетним напрямом розвитку міжнародної співпраці. Зокрема, понад 50
студентів були запрошені для проходження практики за межами України: до
Франції, Польші, Голандії, Чеської Республіки та Болгарії.
Координацію з проведення практичної підготовки виконує керівник
підрозділу навчальної і виробничої практик та сприяння працевлаштуванню
випускників.
2.6. Задіяння додаткових ресурсів для підвищення якості освітньої
діяльності Університету
Динамічність сучасного ринку праці, запровадження компетентнісних
підходів

зумовлюють

необхідність

розширення

якісних

параметрів

підготовки фахівців не лише на освітню сферу, а й на особистісні можливості
випускників. Розширення можливостей працевлаштування випускників теж
входить до пріоритетів діяльності Університету. З цією метою в Університеті
створено «Підрозділ навчальної і виробничої практик та сприяння
працевлаштуванню випускників».
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Підрозділ постійно надає інформацію щодо переліку вакантних місць та
умов працевлаштування, а також про юридичні норми офіційного
працевлаштування, проводить зустрічі зі студентами, які навчаються на
випускних курсах та інформуює їх щодо опанування практичних підходів у
вирішенні

проблем

працевлаштування,

надаючи

рекомендації

щодо

правильності написання резюме, участі у співбесіді з роботодавцями.
Показовим є те, що інформаційно-аналітичний портал «Вища освіта» 2
вересня 2016 року опублікував на своєму сайті результати щорічного
Рейтингу прозорості університетів України, який підготував аналітичний
центр CEDOS. Вказаний рейтинг є одним із багатьох механізмів
забезпечення якості вищої освіти, який показує наскільки університети готові
бути відкритими та інформувати студентів і викладачів, а також широку
громадськість, про свою політику через власні сайти.
Впродовж 6 місяців поточного року (лютий-липень) аналітичним
центром CEDOS проведено моніторинг сайтів 186 університетів, аби
дізнатись, які університети є найбільш прозорими і відкритими та найбільше
дбають про поінформованість своїх вступників, студентів та викладачів.
Понад 40 показників, які вимірювались за попередньо апробованою
методикою, були об’єднані у 6 груп. Слід зазначити, що інформація про
можливості працевлаштування для випускників Університету набрала 8 балів
(із 8 максимально можливих).
За 2016 р. з метою сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
зроблено наступне:
1. Розроблено та впроваджено план спільних дій із Львівським
регіональним центром зайнятості та Львівським міським центром зайнятості,
з якими підписано поглиблені угоди про співпрацю.
2. Переукладено тристоронні угоди зі студентами випускних курсів
Університету, які вступали за цільовим направленням, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1159 «Про
підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» та продовжили
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навчання

за наступним ступенем

освіти ОКР «Магістр».

Постійно

надаються консультації щодо оформлення угод на працевлаштування.
3. Створено електронну базу даних студентів, що навчались за
державним замовленням та звернулись до відділу з питаннями сприяння
працевлаштуванню, а також базу потенційних роботодавців Дана інформація
постійно оновлюється.
4. Щороку

підрозділ

надсилає

запити

щодо

потреби

молодих

спеціалістів у державні та приватні установи, на підприємства та організації.
Відповідно до звернень роботодавців відділ організовує їхні презентації та
зустрічі зі студентами. Студентів, які себе добре зарекомендували під час та
після закінчення навчання працевлаштовують у тих самих установах, у яких
проходили практику та стажування.
5. Проведено моніторинг результатів працевлаштування, закріплення та
переміщення випускників 2015 року випуску за місцем роботи за фахом, в
результаті чого зі всіх факультетів отримано 61,4% підтверджень про
працевлаштування.
6.

Координується діяльність факультетів щодо працевлаштування,

проведення презентацій підприємств-роботодавців, надходження інформації
про наявність вакантних місць та проведення інформаційних заходів.
7.

Постійно здійснюється вивчення регіональних потреб підприємств,

установ та організацій методом опитування, оформлення заявок та договорів
про співпрацю. Сформовано базу даних роботодавців, які співпрацюють з
Університетом.
8.

З

метою

сприяння

факультетах здійснено

проведенню

моніторинг

вакансій

державного
через

розподілу

на

головні управління

Агропромислового розвитку, головні управління Держпродспоживслужби,
Регіональні служби зайнятості, приватні фірми Західного регіону України та
сформовано базу даних про наявні вакантні місця на підприємствах,
організаціях, установах для державного розподілу та працевлаштування
випускників за спеціальностями. Моніторинг проводиться двічі на рік. Для
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організації і проведення державного розподілу на факультетах розроблено
єдиний пакет нормативної документації.
9.

Працівники

підрозділу

беруть

участь

у

регіональних

та

міжвузівських семінарах, засіданнях круглих столів з питань проблем
працевлаштування молоді та шляхів їх вирішення.
10. Постійно оновлюється інформація на web-сторінці університету
щодо роботи підрозділу, завдяки чому роботодавці можуть ознайомитись та
підібрати

необхідний

персонал

з

числа

студентів

та

випускників

університету, а студенти знайомляться з інформацією про найновіші вакансії.
Серед заходів, які провів підрозділ навчальної і виробничої практик та
сприяння працевлаштуванню випускників» у 2016 р. можемо виокремити
такі:
- Організація і проведення «8-го Ярмарку кар’єри майбутніх фахівців
АПК-2016», який відбувся 23.03.2016р. У Ярмарку кар’єри взяли участь 20
вітчизняних

та

міжнародних

компаній.

В

рамках

якого

проведено

анкетування роботодавців з метою вивчення їх думки щодо найважливіших
загальних компетентностей випускників.
- Участь у Форумі кар’єри 2016, який щорічно проводить Львівський
національний університет імені І.Франка. 28-31 березня 2016р.
- Участь у семінарі «Забезпечення безпечності продуктів харчування в
контексті впровадження нового законодавства в Україні», 27 квітня
2016 року,

організатори

–

Департамент

агропромислового

розвитку

Львівської облдержадміністрації та Львівської кондитерської фабрики
«Світоч» (корпорація «Nestle»).
- Участь у семінарі «Нове харчове законодавство України. Завдання,
відповідальність та нові можливості для операторів ринку. Практичні
впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР», 14 липня 2016
року, організатори заходу – Департамент агропромислового розвитку
Львівської облдержадміністрації, РСП «Шувар».
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- організація презентації компанії «ІнтерОбмін» з м. Варна (Болгарія).
Болгарські

колеги

ознайомили

студентів

Львівського

національного

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького з
умовами проходження стажування та практик у Республіці Болгарія. 19
вересня 2016р
- участь у презентації проекту «Lviv Young Progect», яка дає можливість
долучатись молоді до втілення інноваційних ідей розвитку міста у співпраці з
органами місцевого самоврядування. В ході проведено зустріч з міським
головою міста Львова п. Андрієм Садовим з питань виявлення основних
вимог бізнесу та факторів впливу на працевлаштування молоді, в рамках
якого проведено

тематичні круглі столи з представниками успішних

компаній міста Львова. Організатор Львівська міська рада, програма
стажування «Перший кар’єрний крок» 22.11.2016р
- підписано угоду про співпрацю, між Львівським національним
університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ст Ґжицького
та

провідною

сільськогосподарською

компанією

України

ТОВ НВА

«Перлина Поділля», яка передбачає проходження стажування та практик.
Відповідний документ підписали ректор університету Володимир Стибель та
голова наглядової ради агрохолдингу Петро Іващук.
- спільно Львівським обласним центром зайнятості за організації
Національного

університету

«Львівська

політехніка»

та

підтримки

всеукраїнського проекту «День кар’єри «Profit Day» взяли участь у ХХVІІ
Ярмарку кар’єри, 9 листопада 2016 року.
- участь у найбільшому в Україні фестивалі готельно-ресторанного
бізнесу – HoReCa Show Lviv, що проходив у виставковому комплексі
Південний Expo, який поєднав на одному майданчику міжнародний конкурс
кухарів, бар-шоу, ярмарок фермерських продуктів, виставку обладнання,
свято вуличної їжі та лекторій від досвідчених готельєрів і рестораторів.
Захід відбувся 9-11 листопада 2016р.
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- організовано семінар для студентів та лікарів ветеринарної медицини за
участі лекторів мережі ветеринарних центрів «Алден-Вет» та підтримки
керівництва університету на факультеті ветеринарної медицини 9-10 грудня
2016 р.
11. Надаються

консультації

студентам

та

випускникам

щодо

правильного оформлення резюме, інших документів, необхідних для
працевлаштування за обраним фахом, а також документів для реєстрації у
регіональній службі зайнятості.
12. Налагоджено інтерактивну комунікацію студентів та роботодавців
завдяки постійному оновленню контенту із працевлаштування на веб-сайті
Університету.
Досвід Університету із задіяння додаткових ресурсів для підвищення
якості освітньої діяльності висвітлюється у наукових доповідях та
публікаціях.
2.7. Підвищення якості викладання в Університеті
Вивчення можливостей підвищення якості викладання в Університеті є
елементом внутрішньої системи контролю якості і передбачає проведення
низки заходів.
Якість викладацького складу є провідним критерієм якості освітньої
діяльності Університету і передбачає:
- справедливі та прозорі процедури набору і розвитку викладацького
складу;
- заохочення наукової діяльності викладачів для посилення зв’язку між
освітою та дослідженнями;
- заохочення застосування інноваційних методів викладання та нових
педагогічних технологій.
Контроль якості освітньої діяльності здійснюється на різних рівнях з
метою

здійснення

поетапного

періодичного

оцінювання

кваліфікації

здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників. Форми його
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реалізації визначаються залежно від рівня (табл.2.6).
Таблиця 2.6
Рівні та форми контролю якості освітньої діяльності
Форми
Експертне
СамоРівні
Відкриті Взаємовід Контрольні
Анкеоцінюоцінюзаняття відування відвідування
тування
вання
вання
Студент ХХХХХ
ХХХХ ХХХХ
Викладач
ХХХХХ
ХХХХ
Кафедра ХХХХХ ХХХХХ
ХХХХХХХ ХХХХХХ
ХХХХ
Деканат ХХХХХ
ХХХХХХХ ХХХХХХ
Ректорат
ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХ
Відкриті заняття проводяться з метою оцінювання якості та методики
проведення навчального заняття, виявлення передового досвіду викладання,
обміну досвідом, оцінювання впливу якості викладання на результати освіти
тощо. Відкриті заняття є формою презентації педагогічної майстерності
викладача. Студенти є безпосередніми учасниками відкритих занять, у
зв’язку із чим їх представники можуть бути запрошені на засідання кафедр,
де відбувається обговорення, їм надається право ініціювати проведення
публічного обговорення якості освітньої діяльності викладача і/або кафедри.
Проведення відкритих занять регламентується чинним в Університеті
«Положенням про відкрите заняття» (2016 р.).
Взаємовідвідування практикуються з метою взаємного контролю,
переймання професійного досвіду колег і вдосконалення педагогічної
майстерності

викладачів.

Головним

завданням

взаємовідвідувань

є

формування кафедральних методичних шкіл. Графік взаємовідвідувань на
кожен семестр затверджує завідувач кафедри; результати фіксуються в
спеціально заведеному журналі та обговорюються на засіданні кафедри.
Контрольні відвідування (здійснює один фахівець – ректор, проректор,
декан, завідувач кафедри, особа, якій ними делеговано такі повноваження) – з
метою виявлення реального стану та рівня виконання викладачем посадових
обов’язків. Результати контрольних відвідувань обговорюють з викладачем, а
за необхідності – із завідувачем кафедри чи на засіданні кафедри.
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Експертне оцінювання якості викладання проводиться за наявності
конфліктних ситуацій, пов’язаних з діяльністю викладача. Експертне
оцінювання якості викладання може бути ініційоване представниками
Колегії студентів. Для проведення експертного оцінювання з викладачів
кафедри чи осіб, яким делеговані повноваження проводити оцінювання,
створюється комісія.
Анкетування студентів здійснюється з метою оцінювання ступеня
задоволеності вимог студентів до якості освітньої діяльності на різних
рівнях. Представники Колегії студентів можуть ініціювати проведення
анкетування, його тематику, бути задіяними у формуванні змісту анкет.
Самооцінювання здійснюють викладач/кафедра самостійно шляхом
визначення результативності виконаних навчальної, методичної, наукової та
інших видів робіт, передбачених індивідуальним навчальним планом/планом
роботи кафедри, за звітний період. Результати самооцінювання викладача
розглядаються та затверджуються на засіданні кафедри в кінці навчального
року; звіт кафедри – на відповідному засіданні вченої ради факультету.
У звітний період проведено чергове анонімне анкетування у рамках
щорічного

моніторингу

«Навчальний

«Організація дипломного проектування»

процес

очима

студента»,

та «Викладач очима студента».

Висловлені студентами думки аналізуються навчально-методичним відділом,
обговорюються навчально-методичною та вченою радами, а сформовані
спільно зі Студентською колегією узагальнені пропозиції враховуються в
кадровій

політиці

Університету,

при

формуванні

освітніх

програм,

організаційно-навчальних документів тощо.
Протягом десяти років в Університеті здійснюється рейтингова оцінка
результатів професійної діяльності науково-педагогічних працівників в
рамках єдиної системи атестації працівників, результати якої, починаючи з
2014 року, висвітлюються на сайті та беруться до уваги у конкурсному
відборі при заміщенні вакантних посад, розробці системи стимулювання
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праці. Критерії оцінювання систематично оновлюються та адаптуються до
сучасних обставин діяльності Університету.
Традиційною формою підвищення якості викладання є підвищення
кваліфікації (стажування) та практика проведення відкритих занять. За
звітний період пройшли стажування 36 науково-педагогічних працівників, в
тому числі за кордоном – 9, проведено більше 250 відкритих занять.
За звітний період було проведено ряд семінарів, серед яких:
- внутрішньоуніверситетський семінар «Методологічна та освітня
революції у вищій школі». Семінар проведений кафедрою філософії та
педагогіки спільно із навчальним відділом. До участі в семінарі були залучені
студенти-магістри спеціальностей “Екологія”, “Ветеринарна медицина”,
викладачі університету. Семінар, крім основної, змістової, частини, був
презентацією методики проведення лекційного заняття. В ході заняття
здійснювалося коментування етапів лекції. Освітньою метою семінару було
ознайомлення зі зміною методологічних підходів, системною змістовою
перебудовою освітнього процесу вищої щколи;
- внутрішньоуніверситетський семінар-презентація “Слово, яке зцілює
серця і змінює світ”. Семінар проведений засновницею української школи
риторики професором Сагач Г.М. спільно із кафедрою філософії та
педагогіки, навчальним відділом. Учасниками семінару були викладачі
університету. Професійним завданням семінару було практичне засвоєння
основ риторики в цілому та академічної риторики зокрема. Розглядалися
проблеми співвідношення професійного та

особистого у педагогічній

діяльності, поєднання в освітньому ресурсі потенціалів викладача та
риторики як науки та мистецтва. У ході презентації було представлено
десятитомне видання праць проф. Сагач Г.М., яке поповнило університетську
бібліотеку.
- кафедральна філософська бесіда «Аскеза: любов чи смерть».
Проведення

бесіди

було

зумовлене

необхідністю

оновлення

форм

проведення відкритого внутрішньокафедрального семінару. Учасниками
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семінару були викладачі університету. Тематика включала розгляд як змісту
аскези, так і форм трудових аскез, у тому числі педагогічної аскези як
свідомого самообмеження задля досягнення вищих рівнів професійної
реалізації у педагогічній діяльності.
Університет і далі підтримує видання єдиної в Україні 4-мовної
газети «Gaudeamus».
Підсумовуючи звіт про навчально-методичну роботу в Університеті,
зазначимо, що в цілому вона відповідає сучасним реаліям періоду глибокого
реформування вищої освіти. У зв’язку із цим вона відбувалася у різних
напрямах і полягала у забезпеченні освітньої діяльності Університету.
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РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Наукова тематика та фінансування тем наукових досліджень
У 2016 році отримано фінансування з державного бюджету обсягом 800
тис. гривень на виконання 2 науково-дослідних робіт: 1) Розроблення нових
сенсорних середовищ для аналізу газів у харчовій і переробній
промисловості, науковий керівник Ціж Б.Р. 2) Біотехнологія створення
вітчизняних бактеріальних препаратів для молочної промисловості, науковий
керівник Сливка І.М., науковий консультант Цісарик О.Й.
Науково-дослідна робота «Визначення чутливості мікробіальної тест
системи BRT-Inhibitor Test (компанії Хр. Хансен Україна) до інгібіторів»,
науковий керівник Цісарик О.Й. фінансувалась в обсязі 30 тис. гривень за
кошти замовника.
На 33 кафедрах здійснювалась наукова і науково-дослідна робота
відповідно до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки за 42
тематиками в межах робочого часу працівників.
3.2. Основні результати наукової діяльності у 2016 році
Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників
університету викладено в монографіях, підручниках, посібниках, наукових
статтях. У 2016 році науковцями університету у вітчизняних і закордонних
виданнях опубліковано 12 монографій, 43 підручники і навчальні
посібники, 669 наукових статей.
За 2016 рік науковцями університету опубліковано 23 статті у
виданнях, які включені до наукометричних базах даних Scopus і Web of
Science.
По підрозділах (Scopus):
Факультет ветеринарної медицини
1
Факультету ветеринарної гігієни, екології та права
1
Біолого-технологічний факультет
1
Факультет харчових технологій
20
Показники цитованості за наукометричною базою Scopus:
h індекс – 11;
кількість цитувань 186.
В рейтингу університетів України за показниками Scopus ми займаємо
42 місце (дані сайту Освіта.ua):
Місце
42

Навчальний заклад
Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З. Гжицького

Кількість
публікацій

Кількість
цитувань

Індекс
Гірша

99

364

11
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Табл. 3.1.
Інформація про науково-педагогічних працівників університету, які за
останні 5 років мають публікації у виданнях, що внесені до наукометричних
баз даних Scopus і Web of Science (впорядковано за h-індексом)
№
з/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

Прізвище,
ініціали

Підрозділ, в якому
працює науковець

кафедра біологічної і
загальної хімії
кафедра
загальнотехнічних
Ціж Б.Р.
дисциплін та контролю
якості продукції
кафедра
загальнотехнічних
Чохань М.І.
дисциплін та контролю
якості продукції
кафедра фізики та
Сас Н.Б.
математики
Кафедра технології м’яса,
Паска М.З.
м’ясних та
олійножирових виробів
кафедра фізики та
Червінка К.А.
математики
кафедра біологічної та
Федець О.М.
загальної хімії
кафедра безпеки
виробництва та
Чайковський Б.П.
механізації
технологічних процесів у
тваринництві
кафедра паразитології та
Юськів І.Д.
іхтіопатології
кафедра фізики та
Вихрист О.М.
математики
кафедра економіки
підприємства, інновацій
Саламін О.С.
та дорадництва в АПК
імені І.В.Поповича
кафедра екології та
Янович Д.О.
біології
кафедра безпеки
виробництва та
Шалько А.В.
механізації
технологічних процесів у
тваринництві
Федорчук А.О.

кількість
публ. в
Scopus

Кільк
цит.

h-індекс

140

608

14

23

53

5

7

13

2

5

11

3

3

1

1

3

1

1

2

1

1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-
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252,6

Кількість
139,3
115,6

23

18
2014

2015

Обсяг

12
2016

Рис.3.1. Динаміка публікацій монографій науковцями університету
Табл. 3.2.
Розподіл кількості та обсягу опублікованих монографій за
структурними підрозділами університету в 2016 році
Факультети,
інститути

Факультет
ветеринарної
медицини
Біологотехнологічний
факультет
Факультет
харчових
технологій
Факультет
економіки
та
менеджменту
Факультет
ветеринарної
гігієни, екології
та права

Кількість
штатних
працівників

Кількість
Кількість
монографій
друкованих
(розділів
у
аркушів
монографіях)

Кількість
друкованих
аркушів
на
одного
штатного
працівника

102

1

296

17,4

58

-

-

-

32

1

148

8,7

73

8

1343

79

46

2

536

31,5

Наукові дослідження працівників апробовані на конференціях, наукових
семінарах в інших масових наукових заходах.
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Протягом 2016 року підрозділами університету заплановано та
проведено

36

наукових,

науково-практичних

конференцій,

семінарів,

інформаційних днів з проблем вищої освіти і науки. Проведено 21
міжнародна та 34 наукових заходів всеукраїнського рівня.
Серед наукових заходів міжнародного та всеукраїнського рівнів
найактуальнішими стали:
1. Міжнародна

науково-практична

конференція

«Інновації

у

ветеринарній медицині та аграрному виробництві», м. Львів 3-4 листопада
2016 року.
2. Міжнародна наукова конфереція «Сучасні проблеми епідеміології,
мікробіології та гігієни» – Львів, 26-27 травня 2016 року.
3. Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми сучасної
біохімії» присвячена до 100-річчя від дня народження професора Б.Ф.
Сухомлинова, м. Львів, 16-18 листопада 2016 року.
4. ХV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
«Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та
ветеринарної медицини», м. Львів, 8-9 грудня 2016 року.
5. Міжнародний науково-практичний семінар ««Проблеми загальної
ветеринарної профілактики (гігієна, добробут тварин, етологія, ветеринарна
санітарія та екологія)» присв’ячений пам’яті Заслуженого діяча науки і
техніки України, академіка Академії наук Вищої Школи України, професора
Демчука Михайла Васильовича. м.Львів, 13-14 жовтня 2016 р.
6. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції» (м.
Львів, 12-13 травня, 2016 р.)
7. Дні аграрної освіти і науки Франції в Львівському національному
університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького (1
червня 2016 року).
8. Лекційний семінар "Інфекційні захворювання котів", Львів, 12.11.2016
р.
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9. Лекційний семінар "Основи ультразвукової діагностики органів
черевної порожнини у дрібних тварин", Львів 09.12.2016 р.
10. Лекційний семінар: «Рентгендіагностика дрібних домашніх тварин»,
Львів, 11 листопада 2016 року;
11. Міжнародний

науково-практичний

семінар

«Анімалотерапія

в

Україні та Польщі: сьогодення та майбутнє», Львів 18.03.2016 р.
12. Міжнародний науково-практичний семінар «Гастроентерологія собак
і котів», м. Львів,16–17 травня 2016 року
13. Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми загальної
ветеринарної профілактики (гігієна, добробут тварин, етологія, ветеринарна
санітарія та екологія». 13–14 жовтня 2016 р., м. Львів.
14. Міжнародний науково-практичний семінар «Проблемні питання
птахівництва в Україні та Польщі: патогенез, діагностика та лікування
хвороб», Львів 12.02.2016р.
15. Міжнародний науково-практичний семінар з питань неонатальної
патології та патології відтворення собак і котів у рамках програми MSD
Animal Health - Львів, 16.04.2016 року
16. Міжнародний науково-практичний семінар із підготовки військових
хірургів, «Протокол обстеження та ургентного хірургічного лікування
пацієнтів із вогнепальними та осколковими пораненнями». Семінар
проводився під керівництвом бригади військових хірургів з Інституту
військової хірургії збройних сил США в рамкам співпраці Міністерства
оборони України та НАТО, м. Львів 01–11.02.2016 року.
17. Міжнародний науково-практичний семінар та майстер-клас "
Гастроентерологія собак і котів. Окремі питання репродуктології собак",
Львів,16-17.05.2016 р.
18. Міжнародний науково-практичний семінар–тренінг «Здоров’я вимені
та якість молока» - Львів, ЛАДС, 22 квітня 2016 року.
19. Міжнародний семінар «Проблеми африканської чуми свиней і
ветеринарного нагляду в Польщі та Україні», 28 жовтня 2016 р., м. Львів
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20. Міжнародний семінар «Проблемні питання птахівництва в Україні та
Польщі: патогенез, діагностика та лікування хвороб», м. Львів, 12 лютого
2016 року.
21. Міжнародний семінар аграрної освіти і науки Франції в Україні
«Транскордонні хвороби тварин, моніторинг, виникнення і контроль» Львів,
30.05.–02.06.2016 р.
22. Міжнародна конференція «Кооперативи – минуле, сьогодення,
майбутнє. Розвиток і дух громади» м. Львів, 4 квітня 2016 р.
23. Друга Міжнародна науково-практична конференція «Сестри по
обидва

береги

Збруча:

історичний

досвід

жіноцтва

Галичини

та

Наддніпрянщини», 19-20 травня, 2016р., м.Львів.
Участь у виставках.
Вподовж 2016 року Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького взяв участь у 1 національній
та 6 міжнародних виставках, серед них:
1. XII

Міжнародна

конференція-виставка

«Птахівництво-2016»,

Львівська обл., м. Трускавець, 3–15.09.2016 р.
2. Міжнародна агропромислова виставка Euro AGRO 17-19 листопада
2016 року м. Львів.
3. Міжнародна науково-практична виставка-ярмарок “Бджільництво
Галичини 2016”, м. Львів, 21–22 травня 2016 року.
4. ІІІ Міжнародна виставка «Вища освіта – 2016» ( м. Львів, 11-12
березня 2016 р.);
5. Виставка «Освіта та кар’єра – 2016» (м. Київ, 14-16 квітня 2016 р.);
6. ІІІ Міжнародний форум з розвитку фермерства «AGROPORT West
Lviv 2016» (26 –28 травня 2016 р.) м. Львів.
7. ХХІІІ Міжнародна агропромислова виставка «Агро 2016» (2-5
вересня 2016 р.), м. Київ.
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Наукові періодичні видання університету.
Університет видає фаховий в Україні «Науковий вісник Львівського
національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З.Гжицького», який виходить 2 рази в рік за такими напрямами:
ветеринарні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки, технічні
науки. ISSN (2413-5550).
3.3. Розвиток інноваційної наукової діяльності та інфраструктури
університету
У звітному 2016 році від університету подано 23 заявки на отримання
охоронних документів і отримано 44 патенти на корисну модель, 8 технічних
умов.

60
43

44
Отримано

2014

2015

2016

Рис.3.2. Патенти на корисну модель
Перелік поданих заяв на отримання охоронних документів за 2016 рік
-

Подані заяви та позитивні рішення на отримання патентів на корисну

модель:
1. Заявка на корисну модель № U201611368 від 09.11.2016 р. Спосіб
зниження вмісту важких металів у гідро екосистемах / Градович Н.І.,
Параняк Р.П., Забитівський Ю.М.; заявник та патентовласник Львівський
національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.
Гжицького.
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2. Позитивне рішення про видачу деклараційного патенту на корисну
модель u 201604544 від 25.04.2016. Спосіб визначення мийних властивостей
мийних

і

мийно-дезінфікуючих

засобів

для

санітарної

обробки

технологічного обладнання у м’ясній промисловості / Салата В.З., Кухтин
М.Д., Перкій Ю.Б.
3. Позитивне рішення про видачу деклараційного патенту на корисну
модель U2016 06708 від 14.11.2016р. Спосіб виготовлення сиркових мас із
кріопорошком «Морська капуста» . Автори: Гачак Ю.Р., Яценко І.В.,
Бінкевич В.Я.
4. Влізло В.В., Кушкевич М.В. Спосіб виявлення тканинної локалізації
клітинного пріона. Патент на корисну модель.
5. Слівінська Л.Г., Чернушкін Б.О., Русин В.І. Розбірний пристрій для
фіксації дрібних тварин. Патент на корисну модель.
6. Личук М.Г., Слівінська Л.Г., Паска М.З. “Лікарський засіб для
лікування та профілактики кетозу”. Патент України на корисну модель.
7. Лаврів

П.Ю.

Спосіб

корекції

нанопрепаратом

Гермакапом

антиоксидантної системи захисту організму телят при профілактиці
сальмонельозу. – Деклараційний патент на корисну модель. – Дата подачі –
31.08.2016, в Україні.
8. Лаврів П.Ю. Спосіб підвищення імунологічної реактивності телят на
тлі

специфічної

нанопрепаратом

імунопрофілактики
Гермакапом

та

сальмонельозу

вітамінно-мінеральним

за

корекції
препаратом

«Оліговіт». – Деклараційний патент на корисну модель. – Дата подачі –
01.09.2016, в Україні.
9. Матвіїшин Т.С., Попова І.М., Салата В.З., Волосянко О.В., Семанюк
Н.В., Гуменний О.В. Спосіб специфічної імунопрофілактики міксоматозу
кролів. – Деклараційний патент України на корисну модель. – Дата подачі –
4.07.2016 р., в Україні.
10. Деклараційний патент на корисну модель МПК (2016.01) А61Д7/00,
А61Р3/02, А61Р37/00 від 28.11.2016 р. «Спосіб підвищення імунного статусу
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організму корів за розвитку ендогенної інтоксикації» / Віщур О.І., Гащук
Є.С., Гутий Б.В.
11. Спосіб корекції показників антиоксидантної системи тварин за умов
отруєння тетрахлорметаном / Гутий Б.В., Віщур О.І., Мартишук Т.В.
Реєстраційний номер заявки u2016 06763 від 21.06.2016
12. Спосіб реабілітації собак після їх профілактичної дегельмінтизації /
Журавльов О.Ю., Гунчак В.М., Гутий Б.В. Реєстраційний номер заявки u2016
07875 від 15.07.2016
13. Спосіб оцінки негативного впливу оксидаційного стресу на організм
свиней / Гутий Б.В., Стибель В.В. Реєстраційний номер заявки u2016 07873
від 15.07.2016
14. Спосіб корекції інтенсивності процесів перекисного окиснення
ліпідів організму бичків за нітратно-кадмієвого навантаження / Гутий Б.В.
Реєстраційний номер заявки u2016 07851 від 15.07.2016
15. Спосіб

корекції

функціонального

стану

печінки

корів

за

фасціольозної інвазії / Гутий Б.В., Стибель В.В., Соболта А.Г. Реєстраційний
номер заявки u2016 07870 від 15.07.2016
16. Рішення на видачу деклараційного патенту на корисну модель.
Півторак Я.І., Поврозник Г.В. «Спосіб стимулювання росту молодняку
перепелів», 26.10.2016 р., №25928/3У/16.
17. Рішення на видачу деклараційного патенту на корисну модель.
Півторак Я.І., Поврозник Г.В. «Спосіб підвищення продуктивності та
покращення якості яєць несучих перепелів». 03.11.2016р., №26507/3У/16.
18. Мусій Л.Я., Цісарик О.Й. Спосіб виробництва кисловершкового
масла у весняно-літній період року, № u 2016 09470, 12.09.2016, Львівський
національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.
Гжицького.
19. Варивода Ю.Ю., Тимошик А.М., Ціж Б.Р.

Гідроенергетична

установка – Заявка на патент України № U201606289 від

09.06.2016 р.

(Позитивне рішення від 24.10.2016)
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20. Ціж Б.Р., Аксіментьєва О.І., Чохань М.І. , Ольхова М.Р. Спосіб
відновлення характеристик сенсора аміаку на основі поліаніліну – Заявка на
патент України № U20160683 від 05.10.2016 р.
21. Ціж Б.Р., Чохань М.І. , Ольхова М.Р. Реверсивний оптичний газовий
сенсор – Заявка на патент України № U20160722 від 19.10.2016 р.
22. Гачак Ю.Р., Ваврисевич Я.С., Михайлицька О.Р., Дякун Т.А. Спосіб
виготовлення сиркових мас із кріопорошком «Броколі», №4, 2016 06 709 від
01.11.2016р., Україна.
23. Технічні умови України (ТУ У) 21.2-00492990-013:2016. Препарат
«СПЛІНАКТИВ» / Грабовський С. С., Грабовська О. С., Курилас Л. В. - 24
с.
- Патенти на корисну модель:
1. Деклараційний патент на корисну модель № 109387 від 25.08.2016.
Спосіб визначення вологоутримуючої здатності м’яса риби за різного
ступеня термічної обробки / Богатко Н.М., Букалова Н.В., Полтавченко Т.В.,
Салата В.З.
2. Деклараційний патент на корисну модель № 109295 від 25.08.2016.
Спосіб визначення токсичності молока і молочних продуктів / Салата В.З.,
Хімич М.С., Горобей О.М., Денисенко О.Ю.
3. Деклараційний патент на корисну модель № 109296 від 25.08.2016.
Спосіб визначення антибіотиків у м’ясі / Салата В.З., Хімич М.С.,
Бродовський В.А.
4. Деклараційний патент на корисну модель № 109294 від 25.08.2016.
Спосіб діагностики цистицеркозу забійних тварин / Салата В.З., Хімич М.С.,
Ковбасенко В.М., Бродовський В.А.
5. Деклараційний патент на корисну модель № 107390 від 10.06.2016.
Мийно-дезинфікуючий засіб «Сан-актив» / Кухтин М.Д., Салата В.З., Перкій
Ю.Б.
6. Березовський

А.В.,

Ображей

А.Ф.,

Личук

М.Г.

Препарат

ветеринарний “Нормотел” : пат. Україна: МКП (2016.01) А61К 31/00, А61К
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33/00, А61К 47/10 (2006.01), А61Р 3/00 / ; ТзОВ “Німецько-Українська
науково-виробнича фірма “Бровафарма””. – № 111115 ; заявл. 10.08.16 ;
опубл. 25.10.16, Бюл. № 20. – 4 с.
7. Гутий Б.В. Стибель В.В. Деклараційний патент на корисну модель №
106775. «Спосіб оцінки ступеня негативного впливу оксидаційного стресу на
організм свиней». Опубл. 10.05.16 р. Бюл. №9.
8. Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф., Стибель В.В., Величко В.О. Курилас Л.В.,
Гута З.А. Деклараційний патент на корисну модель № 106772. «Спосіб
корекції стану глутатіонової системи у молодняку великої рогатої худоби при
гострому нітратно-нітритному токсикозі». Опубл. 10.05.16 р. Бюл. №9.
9. Гутий Б.В., Назарук Н.В. Деклараційний патент на корисну модель №
110844 від 25.10.2016. Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту
організму бичків за нітратно-кадмієвого навантаження /
10. Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф., Гунчак В.М., Харів І.І., Васів Р.О., Хомик
Р.І., Слободюк Н.М., Тодорюк В.Б., Гута З.А. Деклараційний патент на
корисну модель № 106771 від 10.05.2016. Спосіб оцінки негативного впливу
нітратів і нітритів на рівень неензимної системи антиоксидантного захисту
організму молодняку великої рогатої худоби /
11. Дмитрієв І.М., Лазуткіна А.О., Кацараба О.А., Жигалюк С.В.,
Стравський Я.С., Лук’яник І.М., Дмитрів О.Я., Кава С.Й. Пат. № U2015
06200 України на корисну модель МПК А61D 7/00 А61К 9/12 А61К 31/00 №
105086. Аерозольний препарат для профілактики та лікування післяродових
внутрішньоматкових інфекцій у тварин «Цефген» / опубл. 10.03.2016, Бюл.
№ 5.
12. Журавльов

О.Ю.,

Гунчак

В.М.,

Гутий

Б.В.,

Гуфрій

Д.Ф.

Деклараційний патент на корисну модель № 108980 від 10.08.2016. Спосіб
корекції функціонального стану печінки у собак /
13. Куляба О.В., Стибель В.В., Турко І.Б., Гутий Б.В., Семанюк В.І.
Деклараційний патент на корисну модель № 110853 від 25.10.2016 р. Спосіб
корекції активності ензимів крові за фасціольозу сенсибілізованих атиповими
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мікобактеріями корів/
14. Куляба О.В., Стибель В.В., Турко І.Б., Семанюк В.І., Гутий Б.В.
Деклараційний патент на корисну модель № 108971. «Спосіб корекції
активності ферментів крові за фасціольозу сенсибілізованих атиповими
мікобактеріями корів». Опубл. 10.08.16 р. Бюл. №15.
15. Левченко В.І., Влізло В.В., Лігоміна І.П., Фасоля В.П., Слівінська
Л.Г. Патент на винахід № 111091 від 23.05.2016; заявл. 25.04.2014; опубл.
25.03.2016, Бюл. № 6. Спосіб РБС-профілактики та лікування поліморбідних
патологій тварин в умовах радіонуклідного забруднення /
16. Левченко В.І., Влізло В.В., Лігоміна І.П., Фасоля В.П., Слівінська
Л.Г.Патент на винахід № 111092 від 25.03.2016; заявл. 25.04.2014; опубл.
25.03.2016, Бюл. № 6. Модифікований спосіб РБС-профілактики та лікування
поліморбідних патологій тварин в умовах радіонуклідного забруднення /
17. Лесів С.М., Стибель В.В., Стояновський В.Г., Гармата Л.С. Патент
України на корисну модель № 107927 “Спосіб збільшення маси яловичини у
відгодівельної худоби” // Київ – 24.06.2016, Бюл. № 12.
18. Лесів С.М., Стибель В.В., Стояновський В.Г., Гармата Л.С. Патент
України на корисну модель № 108565 “Спосіб насичення крові киснем” //
Київ – 25.07.2016,.Бюл № 14.
19. Мартишук Т.В., Гутий Б.В., Віщур О.І. Деклараційний патент на
корисну модель № 106773 від 10.05.2016. Спосіб оцінки токсичного
ураження печінки щурів за розвитку оксидаційного стресу /
20. Мисак А.Р., Я.Г. Крупник, С.В. Цісінська, Ю.М. Леньо, В.В. Пріцак
Деклараційний патент на корисну модель № 107515 Україна, UA МПК А 61
B 17/00 А 61 B 17/22 (2006.01). Спосіб видалення трансмісивної венеричної
саркоми у собак /; заявник і патентовласник Львів. нац. ун-т вет. медицини та
біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. – № U 2015 12349; заявл. 14.12.2015; опубл.
10.06.2016, Бюл. № 11.
21. П.Ю.Лаврів Деклараційний патент №106856 А Україна, (51) МПК
(2016.01) А01К67/02 (2006.01) Спосіб підвищення ефективності специфічної
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імунопрофілактики телят при сальмонельозі [Текст] /; №u201510974; заявл.
09.11.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. №9. – 12 с.
22. П.Ю.Лаврів Деклараційний патент №106920 А Україна, (51) МПК
(2016.01) А01К635/66 (2015.01) Спосіб підвищення ефективності проведення
специфічної імунопрофілактики телят при сальмонельозі за корекції
мікрофлори травного тракту [Текст] /; №u201511472; заявл. 20.11.2015;
опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9. –6 с.
23. П.Ю.Лаврів Деклараційний патент №108934 А Україна, (51) МПК
(2016.01) А01К635/66 (2015.01) Спосіб корекції антиоксидантної системи
захисту організму та підвищення імунного статусу телят на тлі специфічної
імунопрофілактики сальмонельозі [Текст] /; №u201512946; заявл. 28.12.2015;
опубл. 10.08.2016, Бюл. №15. – 6 с.
24. П.Ю.Лаврів Деклараційний патент №U201606145 А Україна,(51)
МПК (2016.01) А61К31/00 (2015.01) Спосіб покращення перекисного
окиснення ліпідів та корекції системи антиоксидантного захисту організму
корів і нетелів у комплексі заходів з профілактики сальмонельозу телят
[Текст] /; №u201606145; заявл. 06.06.2016; опубл. 10.08.2016, Бюл. №15.–6 с.
25. Паска М.З., Гуфрій Д.Ф., Личук М.Г. Патент на корисну модель №
104572 від 10.02.2016; заявл. 14.07.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3. Спосіб
визначення типів вищої нервової діяльності у молодняка м’ясних порід
великої рогатої худоби раннього онтогенезу.
26. Пеленьо Р.А. Деклараційний патент на корисну модель № 109249 від
25.08.2016 р. «Спосіб оцінки ступеня негативного впливу змішаної
протозоозної та нематодозної інвазії на імунну систему поросят» /
27. Сачук Р.М., Лазуткіна А.О., Дмитрієв І.М., Жигалюк С.В., Катюха
С.М., Лук’яник І.М., Кацараба О.А Пат. № U2015 06485 України на корисну
модель МПК А61D 7/00 А61К 31/00 А61К 47/44 А61К 9/12

№ 105748.

Препарат для профілактики та лікування захворювань шкіри у тварин /.
опубл. 11.04.2016, Бюл. № 7.
28. Харів М.І., Буцяк В.І., Віщур О.І., Гутий Б.В., Харів І.І.
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Деклараційний патент на корисну модель № 106774 від 10.05.2016. Спосіб
корекції

показників

імунної

системи

тварин

за

умов

отруєння

тетрахлорметаном /
29. Харів М.І., Буцяк В.І., Гутий Б.В., Харів І.І. Деклараційний патент на
корисну модель № 107541 від 10.06.2016. Спосіб корекції показників імунної
системи тварин за умов отруєння тетрахлорметаном /
30. Патент України на корисну модель № 104571: Фіялович Л.М.,
Кирилів Я.І. Спосіб підвищення генетичного потенціалу продуктивності
племінних гусей.
31. Патент на корисну модель № 104572 від 10.02.2016; заявл.
14.07.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3. Спосіб визначення типів вищої
нервової діяльності у молодняка м’ясних порід великої рогатої худоби
раннього онтогенезу / Паска М.З., Гуфрій Д.Ф., Личук М.Г
32. Спосіб виготовлення бринзи зі зниженим вмістом хлорид у натрію:
Патент 110906 Україна, МПК А23С 19/032, А23С 19/064. / І.В. Скульська,
О.Й. Цісарик; Львівський національний університет ветеринарної медицини
та біотехнологій ім.С.З.Гжицького. - № U 2016 03914; заявл. 11.04.2016;
опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. 7.с.
33. Спосіб виробництва «Наріне» із козиного молока: Патент на корисну
модель: № 110907 Україна: МПК: А 23 С 9/127 (2006.01) / Гачак Ю.Р.,
Михайлицька О.Р., Білик О.Я., Дякун Т.А.; Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького. − u
2016 03926; заявл. 11.04.2016, опубл. 25.10.2016. Бюл. № 20. – 4 с.
34. Спосіб виготовлення плавлених сирів із додаванням фітоприправи
«10 Овочів»: Патент на корисну модель: № 104534 Україна: МПК: А 23 С
19/08 (2006.01) / Гачак Ю. Р., Бінкевич В. Я., Яценко І. В.; Львівський
національний

університет

ветеринарної

медицини

та

біотехнологій

ім.С.З.Гжицького. − u 2015 06600; заявл. 06.07.2015, опубл. 10.02.2015. Бюл.
№ 3. – 4 с.
35. Спосіб виготовлення плавлених сирів з додаванням фітоприправи
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«Каррі»: Патент на корисну модель: № 104535 Україна: МПК: А 23 С 1/221
(2006.01) / Гачак Ю. Р., Ваврисевич Я.С.; Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького. − u
2015 06601; заявл. 06.07.2015, опубл. 10.02.2016. Бюл. № 3. – 4 с.
36. Спосіб виготовлення сиркових мас із кріопорошком «Гарбуз» Патент
на корисну модель: № 110909 Україна: МПК: А 23 С 19/02 (2006.01) / Гачак
Ю.Р., Ваврисевич Я.С., Яценко І.В., Бінкевич В.Я.; Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З.Гжицького. − u
2016 03932; заявл. 11.04.2016, опубл. 25.10.2016. Бюл. № 20. – 4 с.
37. Спосіб виробництва «Наріне» із козиного молока: Патент на корисну
модель: № 110907 Україна: МПК: А 23 С 9/127 (2006.01) / Гачак Ю.Р.,
Михайлицька О.Р., Білик О.Я., Дякун Т.А.; Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З. Гжицького. − u
2016 03926; заявл. 11.04.2016, опубл. 25.10.2016. Бюл. № 20. – 4 с.
38. Спосіб виготовлення сиркових мас із кріопорошком «Броколі»:
Патент на корисну модель: Україна: МПК-7: А 23 С 9/13 (2006.01), А 23 С
19/084 (2006.01) / Гачак Ю.Р., Ваврисевич Я.С., Дякун Т.А., Михайлицька
О.Р.; Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій ім. С.З.Гжицького. − u 2016 06709; заявл. 21.06.2016, опубл.
1.11.2016. Бюл. № 21. – 4 с.
39. Спосіб виготовлення сиркових мас із кріопорошком «Морська
капуста»: Позит. рішення: Україна: МПК: А 23 С 19/084 (2006.01), / Гачак
Ю.Р., Яценко І.В., Бінкевич В.Я.; Львівський національний університет
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького. − u 2016 06708;
заявл. 21.06.2016.
40. Харів М.І., Гуфрій Д.Ф., Буцяк В.І., Гутий Б.В., Віщур О.І., Харів І.І.,
Курилас Л.В. Препарат “Бутаінтерві” Технічні умови України (ТУ У) 21.2 –
00492990 – 010-2016 ДКПП 21.20.2
41. Патент на корисну модель №106774. Спосіб корекції імунної
системи тварин за умов отруєння тетрахлоретаном/ Харів М.І., Буцяк В.І.,
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Віщур О.І., Гутий Б.В., Харів І.І., заявка 19.10.2015, опубліковано 10.05.2016,
Бюл. №9
42. Патент на корисну модель №107541. Спосіб корекції імунної
системи тварин за умов отруєння тетрахлоретаном/ Харів М.І., Буцяк В.І.,
Гутий Б.В., Харів І.І., заявка 22.12.2015, опубліковано 10.06.2016, Бюл. №11.
43. Патент на корисну модель № 103496, Україна, МПК G02B 1/00;
G01N 21/00. Спосіб виготовлення чутливого елемента оптичного сенсора
аміаку // Ціж Б.Р., Аксіментьєва О.І., Чохань М.І., Горбенко Ю.Ю. – Заявл.
2.03.2015; Опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24.
44. Деклараційний патент України «Спосіб виготовлення сиркових мас
із кріопорошком «Гарбуз» / Ю.Р. Гачак, Я.С.Ваврисевич, І.В.Ященко,
В.Я.Бінкевич; заявник і власник ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького. №UA110909, опубліковано 25.10.16р. Бюл. №20, Україна.
- Технічні Умови:
1. ТУ У 20.2−39139367−005:2015. Засіб лужний мийно-дезінфікуючий
"Сан-актив". Перкій Ю. Б, Кухтин М. Д., Салата В. З.
2. ТУ У 10.9 – 00492990– 012:2016. Пробіотична добавка “Апіпротект”.
Двилюк І.В., Стибель В.В., Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б, Левицький Т.Р.,
Кушнір І.М.
3. ТУ У 10.9–00492990–013:2016. Пробіотична добавка “Апіпротектплюс”. Двилюк І.В., Стибель В.В., Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б, Левицький
Т.Р., Кушнір І.М.
4. ТУ У 20.1-00492990-001:2016 “Кетостоп” для ветеринарної медицини
Технічні умови / М.Г. Личук, Л.Г. Слівінська, М.З. Паска, Л.І. Фляк. –
Затверджені Львівським національним університетом ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З. Ґжицького від 21.04.2016, погоджені ДНДКІ
ветпрепаратів і кормових добавок від 21.04.2016. – Львів, 2016. − 26 с.
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5. Технічні умови Комплексний препарат нанорозмірного кобальту з
пробіотиком для птиці (Турко Я.І., Ушкалов В.О., Мачуський О.В., Турко
І.Б.).
6. ТУ У 10.9 – 00492990– 012:2015. Біологічно активна кормова
добавка “Силімаск”. Журавльов О.Ю., Гунчак В.М., Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф.,
Курилас Л.В.
7. ТУ У 21.2 – 00492990– 010:2016. Препарат “Бутаінтервіт”. Харів
М.І., Гуфрій Д.Ф., Буцяк В.І., Гутий Б.В., Віщур О.І., Харів І.І., Курилас Л.В.
8. ТУ У 21.2 – 00492990– 011:2016. Препарат “Бутаселмевіт”. Гутий
Б.В., Віщур О.І., Гуфрій Д.Ф., Мартишук Т.В., Гута З.А., Курилас Л.В.
3.4. Ефективність роботи аспірантури та докторантури
Функціонування

докторантури,

аспірантури

в

Львівському

національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З.Гжицького

обумовлено

наявністю

висококваліфікованих

науково-

педагогічних кадрів, сучасною науково- дослідною, експериментальною та
матеріально-технічною базами, науковими школами, за якими проводиться
підготовка кадрів вищої кваліфікації.
У

2016

році

отримано

ліцензію

на

підготовку

аспірантів

за

спеціальностями:
5. 074 Публічне управління та адміністрування
6. 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
7. 211 Ветеринарна медицина
8. 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
Підготовка

докторантів

згідно

нової

ліцензії

здійснюється

за

спеціальностями:
1. 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
2. 211 Ветеринарна медицина
3.212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
На даний час в аспірантурі навчається 51 аспіранти (з них 3 перебуває у
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академічній відпустці), 30 аспірантів – з відривом від виробництва (з них 3
перебуває у академічній відпустці) та 21 – аспірант навчається без відриву
від виробництва, 4 – на платній формі навчання. На всіх етапах підготовки
фахівців в університеті залучені доктори наук та кандидати наук.
В докторантурі навчається 3 докторанти з відривом від виробництва, з
них 1 в перебуває у академічній відпустці.
Співробітниками

університету

за

звітний

період

захищено

11

кандидатських дисертацій.
3.5. Спеціалізовані вчені ради
У 2016 році продовжено повноваження трьох спеціалізованих вчених
рад з правом присудження наукового ступеня кандидата і доктора наук:
• Д.35.826.01
03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»;
16.00.07 «Ветеринарне акушерство»
• Д.35.826.02
06.02.01 – Розведення та селекція тварин ;
06.02.02 – Годівля тварин і технологія кормів
• Д.35.826.03
16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»;
16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія»;
16.00.11 «Паразитологія»
У 2016 році на засіданнях спеціалізованих вчених рад проведено захист
1 докторської та 19 кандидатських дисертацій.
3.6. Студентська наукова робота
Координує студентську наукову роботи Наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів і молодих учених Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького,
що є самоврядною організацією, яка сприяє розвитку науки та закріпленню
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інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі.
Із 2469 студентів очної форми навчання до студентської науководослідної роботи у 2016 році було залучено 932 студенти університету.
Протягом звітного періоду в університеті діяли 33 наукових гуртки (студенти
1-4 курсів), 18 проблемних груп (студенти 5 курсу), 10 наукових семінарів
(магістранти, аспіранти, викладачі).
У березні-травні 2016 року 23 студенти університету взяли участь у
Всеукраїнських студентських олімпіадах. Призерами стали студенти із
спеціальностей “Ветеринарна медицина” (3 місце), “Технологія виробництва
і переробки продуктів тваринництва” (2 місце), “Біологія тварин” (3 місце).
У 2016 році подано 16 праць на Всеукраїнський конкурс студентських
наукових робіт. Отримано дипломи: ІІ ступеня із спеціальності “Ветеринарна
медицина”, ІІ ступеня із спеціальності “Техногенна безпека”, ІІІ ступеня із
спеціальності

“Технологія

виробництва

і

переробки

продуктів

тваринництва”, ІІІ ступеня із спеціальності “Світове господарство і
міжнародні економічні відносини”.
Студенти

університету

працюють

над

виконанням

курсових

і

дипломних робіт відповідно до навчальних планів і державних стандартів. Їх
залучають до участі у виконання кафедральних наукових робіт та
госпдоговірних науково-дослідних проектів.
Підсумки наукової діяльності студентів університету апробовуються на
щорічній Міжнародній конференції “Дні студентської науки у Львівському
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З.Гжицького”.

Загалом

у

2016

році

студенти

університету

були

співавторами 8 наукових статей у фахових виданнях України та 415 тез
доповідей у інших виданнях.
Кафедрами

університету

разом

із

студентськими

громадськими

організаціями у 2016 році організовано і проведено ряд наукових заходів,
спрямованих на апробацію та оприлюднення студентських наукових
досліджень і здобутків.
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3.7. Діяльність Наукової бібліотеки
Основні завдання діяльності Наукової бібліотеки ЛНУВМ та БТ імені
С. З. Ґжицького ґрунтуються на законодавчих та нормативних документах в
галузі вищої освіти, сільського господарства, і відображені у Положенні про
Наукову бібліотеку та річному плані.
Наукова бібліотека ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького залишається
центром інформаційного забезпечення навчального і наукового процесів,
обміну інформацією, надання інформаційних послуг.
Упродовж звітного періоду зусилля Наукової бібліотеки університету
були

спрямовані

на

вдосконалення

бібліотечно-інформаційного

обслуговування, приведення інформаційних ресурсів у відповідність до
зростаючих потреб користувачів. Поєднуючи використання традиційних і
електронних ресурсів у своїй роботі, бібліотека активно впроваджує
інноваційні технології також у культурно-просвітницьку роботу. Віртуальні
книжкові виставки поряд з традиційними стають одним з основних засобів
впливу на формування читацької уваги та зацікавленості в книзі.
Бібліотека сьогодні стала центром надання інформаційних послуг. На
рівні з традиційними методами роботи наукова бібліотека надає такі сервісні
послуги: відправлення та приймання повідомлень по електронній пошті в
межах університету та з бібліотеками ВНЗ інших міст тощо; тематичний
пошук інформації, сканування та копіювання окремих сторінок документів.
Впроваджуючи в свою роботу інноваційні технології, книгозбірня і надалі
планує розширювати сервісні послуги для користувачів. Інноваційні
виставки стали найкращим прикладом зацікавленості користувачів до нових,
цікавих,

неординарних

підходів

бібліотеки

до

своєї

справи

задля

популяризації та розкриття як своїх фондів, так і теми, яким ці документи
присвячуються.
В 2017 році Наукова бібліотека ставить за мету розширити діяльність
інноваційного бібліотечного менеджменту. Активніше має запрацювати
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книгообмін між бібліотеками. Це дасть можливість
інформацію

з

додаткових

джерел.

отримати потрібну

Започатковано

співпрацю

з

«Придніпровським корпоративним каталогом»: оформлено документи на
2017 рік та узгоджено часописи, статті яких будуть цікавими і корисними для
корпоративного співтовариства. Завдяки такій співпраці можна буде
отримати

доступ

до

тих

видань,

які

надаються

кооперативним

співтовариством.
Площа бібліотеки складає 765, 2 м. кв. В структуру бібліотеки входять:
2 абонемента, 3 читальних зали на 200 місць, книгосховище, відділ
комплектування, інформаційно-бібліографічний відділ.
Технічне обладнання бібліотеки наступне: 13 комп’ютерів (з них 10 для
співробітників, 1 сервер, 1 ноутбук, 1 комп’ютер – для користувачів). З
копіювально-розмножувальної техніки бібліотека має 1 принтер, 1 БФП
(сканер, принтер, ксерокс). Комп’ютери підключені до мережі Інтернет. В
читальному залі №1 працює Wi-Fi. В своїй роботі бібліотека використовує
ліцензовану бібліотечну систему ІРБІС-64.
Штат Наукової бібліотеки ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Ґжицького налічує 17
працівників. Це на одного працівника менше, ніж в було в минулому році. В
2016 році в штатний розпис було введено наступні посади: заступника
директора, зав. сектором наукової обробки літератури, зав. сектором відділу
обслуговування, зав. сектором рідкісної книги. За освітою: 3 працівники
мають вищу фахову освіту, 10 працівників

- вищу освіту, 4 працівники

базову спеціальну.
Протягом 2016 року зусилля працівників бібліотеки були спрямовані на
вдосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування, приведення
інформаційних ресурсів у відповідність до зростаючих потреб користувачів.
Диференційований підхід до обслуговування дозволяє якісно надавати
послуги всім категоріям читачів, представників освітнього середовища, які
розрізняються за віком, рівнем знань та освіти. Користувачі бібліотеки
поділяються на наступні категорії: професорсько-викладацький склад,
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аспірантів, магістрів, студентів денної та заочної форми навчання,
спеціалістів АПК, слухачів інституту післядипломної освіти та підвищення
кваліфікації, підготовчого відділення, співробітників інших підрозділів
нашого університету та студентів інших навчальних закладів.
Створення електронної бази даних єдиної реєстраційної картотеки
читачів відкрила можливість для здійснення швидкого та оперативного
пошуку користувачів в разі необхідності та посприяло повному охопленню
та кращому орієнтуванні в цих даних, пришвидшило процес роботи.

В 2016 році бібліотечним обслуговуванням за єдиною реєстраційною
картотекою було охоплено 5397 користувачів. Професорсько-викладацький
склад поповнився молодими вченими і на даний час, за кількістю читачів
бібліотеки,

становить

485

особи.

Збільшилась

кількість

студентів

стаціонарної та заочної форми навчання. За ЄРК число студентів
стаціонарної форми навчання становить 2382 особи, заочної – 964, магістрів,
співробітників, спеціалістів АПК – 553, віддалених користувачів – 908,
кількість інших категорій користувачів становить – 105.
Організувати процес обслуговування в інтересах особистості, згідно їх
потреб і запитів, забезпечити оперативність та доступність послуг,
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якнайефективніше використовувати фонди книгозбірні – основне завдання,
яким мають керуватись бібліотечні працівники у своїй роботі.
На сьогоднішній день інформаційні технології надають необмежені
можливості для самостійної та спільної творчої роботи користувачу та
книгозбірні. Використання комп’ютерної техніки

стало невід’ємною

частиною нашого життя.
У

2016

році

відділом

обслуговування

скористалось

172516

користувачів, кількість виданих документів становила 436062 примірники. З
них навчальної літератури – 316408 примірники.

450000
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Кількість виданих документів

Основна робота абонементів навчальної та художньої літератури
скерована на обслуговування користувачів різних категорій: студентів денної
та заочної форми навчання, професорсько-викладацького складу, аспірантів,
здобувачів, співробітників вузу. Диференційований підхід в обслуговуванні
допомагає краще задовольнити запити читачів.
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Основні напрямки роботи відділу: оперативне і якісне обслуговування
читачів за першим запитом; робота з фондом та його збереження; робота з
боржниками;

культурно-просвітницька

робота;

співпраця

з

іншими

підрозділами університету; підвищення кваліфікації й професійного рівня
працівників відділу.
Протягом 2016 року читальний зал відвідало 131904

користувачі,

кількість виданих документів становила 320995 примірників, з них - 206975
навчальної літератури.
Серед виданих читачам книг 296480 примірників українською мовою,
24515 – іншими мовами (російською, англійською, польською та інш.).
Важливою

складовою

роботи

читального

залу

є

культурно-

просвітницька діяльність: організація книжкових виставок, переглядів,
виставок нових надходжень, тематичних, інформаційних , презентацій книг,
відеопереглядів та ін.
Культурно-просвітницька робота, яку проводить наукова бібліотека
нашого ВНЗ, є складовою частиною освітянської діяльності університету.
Вона сприяє духовному збагаченню студентів, їх морально-естетичному
розвитку, збереженню національних звичаїв та традицій.
Плани виховної роботи бібліотеки координується з кафедральними
планами, які спрямовані на відродження національно-культурних традицій,
піднесенні духовності відзначенням днів пам'яті видатних діячів науки і
культури.
Важливу роль у виховному процесі відіграють книжкові виставки та
сучасні інформаційні технології для поширення інформації про видавничу
продукцію. Бібліотечна виставка стала помічником і читача, і бібліотекаря в
організації читання, для якої характерні такі риси, як актуальність,
оперативність, динаміка.
Протягом 2016 року відділом обслуговування було організовано 119
культурно-просвітницьких

заходи:

виставок

друкованої

продукції

в

читальних залах – 27, віртуальних на сайті – 19, переглядів літератури – 3,
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презентація – 1, «круглі столи» – 2,відеоролики – 2, композиція – 1,
інформаційно-тематичних довідок на сайті – 10, постійно діючих – 10. З них
інноваційних: 7 – виставка-спомин (Героям Небесної Сотні), 2 виставкиекспозиції (до Міжнародного дня рідної мови та до дня Незалежності
України),

виставка-інсталяція

(до

30-річчя

Чорнобильської

трагедії),

виставка-реквієм (до Голодомору), виставка-реклама (до Всеукраїнського дня
бібліотек), виставка-застереження (до Міжнародного дня відмови від
куріння).
Одним з важливих напрямів діяльності НБ є її дослідницьковидавнича діяльність. Це, насамперед, створення анотованих бібліографічних
покажчиків. У 2016 році розпочато роботу по укладанню та редагуванні
покажчика «Хвороби риб».
В 2016 році було видано довідник «Вчені університету» 1784–2014
(Автор-укладач професор Падура М.Ф.). Окремі матеріали до цього видання
були надані Науковою бібліотекою: бібліографії наукових праць вчених
університету, біографічні дані деяких вчених, які працювали в університеті
в ділянці ветеринарної медицини та суміжних дисциплін.
Систематично укладаються бібліографічні списки літератури, які
розміщуються на сайті НБ в рубриці «Інформаційно-бібліографічна робота»,
бібліографічні списки праць вчених університету, інформаційні, а також
тематичні. Для покращення обслуговування та інформування користувачів
тематичні бібліографічні списки, по фаховому спрямуванні, відсилаються на
електронну адресу кафедр.
Протягом

звітного

періоду

укладено

12

тематичних

списків

літератури:
1. Токсикологія риб;
2. Лептоспіроз собак;
3. Еймеріоз птиці;
4. Гуцульська порода коней;
5. Кози;
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6. Новоутворення молочної залози у собак;
7. Імунна система курей;
8. Інвазійні хвороби бджіл;
9. Українська червоно-ряба велика рогата худоба;
10. Лебединська порода великої рогатої худоби;
11. Обмін речовин в організмі сільськогосподарських тварин;
12. Кроси курей.
На

потребу

науковців

і

викладачів

університету

проводився

поглиблений пошук інформації за допомогою власних ресурсів бібліотеки і
відкритих електронних ресурсів у

мережі Інтернет. Доставка інформації

здійснювалася за допомогою електронної пошти або перенесення інформації
на їх власні електронні носії.
У 2016 році Наукова бібліотека отримала 1674 примірники різних
видань (714 назв) на загальну суму 44514.00 грн., з них періодичних видань
на суму 24783.00 грн.
За видами видань
Книги, брошури
Журнали (прим.)
Газети (компл.)
Дисертації
Автореферати
Інші види

2015
1199
440
9
29
231

2016
1171
482
8
21
156

За цільовим призначенням документи, що надійшли в 2016 році
становлять: навчальної літератури – 855 примірників, наукової – 608
примірників.
За цільовим призначенням
Навчальна література
Наукові видання
Інші документи

2015
2016
1393
855
780
608
46
211

Поповнення фонду Наукової бібліотеки документами у звітному році
відбувалось через такі джерела:
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- література отримана в дар;
- книгообмін;
- науково-методичний центр «Агроосвіта»;
- кафедри нашого університету;
- Укрпошта (періодичні видання)
- заміна (книги замість загублених).
Традиційно

фонд

бібліотеки

поповнюється

дисертаціями,

які

захищають молоді спеціалісти університетів на спеціалізованих Вчених
радах нашого закладу, та авторефератами з інших вищих навчальних закладів
України. Фонд дисертацій у Науковій бібліотеці станом на сьогодні
становить 876 примірників.
Поповнення

фонду

бібліотеки

здійснюється

також

шляхом

книгообміну з бібліотеками аграрних університетів Києва, Дніпра, Білої
Церкви, Сум, Житомира, університету «Львівська політехніка», Інститутом
біології тварин Академії аграрних наук України.
Кількість придбаної літератури за дисциплінами
Р і к поступл Сусп. л-ра Прир науки Ветер., тварин. Харч. техн
2012 3236
546
769
1001
435
2013 2650
937
335
1031
257
2014 2044
409
305
997
239
2015 1993
399
301
901
251
2016 1674
205
302
759
241

інша
485
90
94
141
167

На придбання нової літератури, як правило, використовуються кошти
спецфонду університету. У 2016 році фінансові витрати університету на
поповнення фондів становили 25167.00 грн., з них:
- книги, 7 примірників на суму 384.00 грн.
- періодичні видання на суму 24783.00 грн.
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РОЗДІЛ 4. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У 2016 році Львівський національний університет ветеринарної
медицини

та біотехнології імені С.З. Гжицького активно

працював у

напрямках інтенсифікації міжнародного академічного співробітництва.
Найбільшого прогресу було досягнуто у відносинах із польськими та
французькими партнерами. Розвиток міжнародних зв'язків і співробітництва
здійснюється у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього
середовища,

реалізації

положень

Болонської

декларації

створення

загальноєвропейського простору вищої освіти. Адже успішна інтеграція
національної освіти забезпечить виконання головного завдання, що стоїть
перед вищою школою - забезпечення якості освіти. Вагомим чинником у
вирішенні вищезазначеного є співпраця з країнами-членами Європейського
Союзу, оскільки вона створює умови для впровадження європейських норм
та стандартів у галузі освіти і науки, поширення власних освітніх здобутків,
що сприяє підвищенню в Україні європейської культурної ідентичності та
прискорює інтеграцію до загальноєвропейського інтелектуально-освітнього
простору.
З метою вивчення та використання в освітній та науково-дослідній
діяльності теоретичних і практичних здобутків міжнародної спільноти в
галузі ветеринарної медицини,

а також вивчення та використання в

навчальному процесі передових педагогічних технологій університетом
постійно підтримуються міжнародні зв’язкі із профільними вищими
навчальними закладами та науковими установами інших країн світу.
Стратегія Львівського національного університету ветеринарної
медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького передбачає:
- організацію і співпрацю з найбільш рейтинговими університетами
Центрально-Східної Європи;
- реалізацію великих спільних проектів, які сприяють популяризації
ВНЗ і виокремлення його з поміж великої кількості університетів;
- залучення до міжнародного співробітництва студентів, аспірантів,
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викладачів, співробітників університету з метою розширення бази і
рамок співпраці з іноземними партнерами.
Сьогодні кількість угод про співробітництво в освітній та науковій
сферах, укладених університетом із закордонними партнерами, дорівнює
сімнаддцяти. Серед партнерів університету: Люблінський природничий
університет, Вроцлавський природничий університет, Варшавський SGGW,
Жешівський університет, Університет інформатики та прикладних знань м.
Лодзь,

Краківський

сільськогосподарський

університет,

Вармінсько-

Мазурський університет в Ольштині (Республіка Польща), Латвійський
аграрний університет (Латвія), Азербайджа́нський держа́вний агра́рний
університе́т (Республіка Азербайджан), Університет Св. Іштвана (Угорщина),
Віденський університет (Австрія), Університет ветеринарної медицини та
фармакології (Словацька республіка), Університет Пордью (США), Аграрна
школа Жене, Федерація обміну між Францією та Україною (Франція),
Товариство Шльонська ветеринарна поліклініка, Фірма «Ветмедікал»
(Республіка Польща).
Результатом реалізації договору про співпрацю з Люблінський
природничий університет стала реалізація гранту Програми Транскордонного
Співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2007-2013. Цим спільним
проектом разом з Люблінським природничим університетом (Республіка
Польща) була завершена реалізація програми по створенню: «Ветеринарної
школи передових методів діагностики зі спеціальними лабораторіями». У
рамках виконання гранту Європейським союзом була надана технічна
допомога для обох вузів у розмірі 1484112,09 тис. євро. Була

створена

технічна інфраструктура для впровадження програм підготовки для
спеціалістів ветеринарної медицини з Польської та Української сторони, та
створення інтегрованих інформаційних систем (PACS, CMS, електронне
навчання, вирішення проблем), які використовуються для архівування та
розподіляння медичних даних, статистики, підготовчих матеріалів, та
раннього

попередження

та

запобігання

ризиків,

пов’язаних

з
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антропозоонозними захворюваннями. Результатом проекту було створення
двох добре оснащених діагностичних центрів.
Університет веде пошук нових можливостей для співпраці у сфері
вищої освіти, подано заявки для участі у конкурсах на отримання грантів
освітніх програм ЄС, зокрема, програми ЄС "Еразмус+": "Кредитна
мобільність" разом з Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині та
Жешівський університет (Республіка Польща),
Постійно ведеться пошук грантодавців, які сприяють розвиткові
міжнародної співпраці. Так у 2016 році подано аплікації на три наступні
міжнародні проекти програми транскордонного співробітництва ПольщаБілорусь-Україна 2014-2020.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького не зупиняється на досягнутому, а й
надалі активно позиціонує себе в міжнародному освітньому просторі.
Підвищуються показники міжнародної академічної мобільності. З року в
рік

спостерігалось

зростання

міжнародних

відряджень

науково-

педагогічних працівників та студентів у порівнянні із попередніми роками .
Закордонні відрядження здійснювалися з метою наукової роботи та
наукового стажування, участі у конференціях, з’їздах та семінарах
професорсько-викладацького складу, підвищення кваліфікації студентів,
аспірантів. Впродовж 2016 року викладачі та співробітники університету 92
перебували за кордоном, зокрема 14 стажувань.
Географія відряджень охоплює такі країни як США, Австрія,
Швеція, Румунія, Болгарія, Франція, Угорщина, Чехія, Грузія, Білорусь,
Німеччина, Словаччина, Польща, Італія, Азербайджан, Казахстан.
Окрім

того

125

студенти

університету

перебували

у

закордонних

відрядженнях.
Відвідування зарубіжними викладачами, науковцями і студентами є
вагомим показником інтернаціоналізації університету. Загалом, у звітний
період, університет відвідали

87 зарубіжних гостей в тому числя посол
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Канади в Україні та аташе посольства Франції. Для проведення наукової
роботи, участі у конференціях,

короткотермінового читання лекцій

університет відвідали 45 зарубіжних вчених і викладачів (США, Німеччина,
Польща, Франція , Угорщина, Туреччина).
У жовтні місяці був відзначений титулом Doktor honoris causa
професор Марек Козіровський з Жешівського університету (Республіка
Польща).
Загальна кількість іноземних громадян, які навчаються в університеті
за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр", "Магістр" становить на 15
осіб. На сьогоднішній день в університеті навчаються іноземні студенти з 4
країн. Найбільша кількість студентів із Республіка Польща, саме 12 осіб.
Найпопулярнішими для іноземних студентів серед підрозділів Університету
за-лишається ветеринарний факультет.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького залишається активним членом
міжнародних

організацій

і

об’єднань,

серед

яких

слід

відзначити:

Європейську федерацію ветеринарних лікарів (FVE), секція освіта (EVERI).
Університет бере активну участь у діяльності федерації, зокрема, є щорічним
учасником засідань де представлені практично усі ветеринарні факультети
Європи.
Співпраця з європейськими колегами надає можливість набути нових
знань і навичок, запровадити нові методи викладання та оцінювання, що
зрештою підвищує якість освіти та дозволяє університету вийти на новий
рівень розвитку. Протягом 2016 року університет відвідували професори
іноземних навчальних закладів, які читали лекції для студентів.
Зростає і міжнародний авторитет університету. За ініціативи державних
та громадських установ проводилась низка заходів міжнародного значення, а
також щороку збільшується кількість офіційних візитів із закордону.
Необхідно й надалі посилювати роль міжнародної діяльності в роботі
всіх структурних підрозділів, сприяти зануренню студентської молоді в її
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різноманітні види.
Не менш важливим чинником для активізації розробки навчальних
програм можна вважати гармонізацію університетських навчальних програм
із програмами партнерів включаючи структуру, відповідно до Європейської
кредитної

трансферно-накопичувальної

системи

(ECTS)

та

визнання

дипломів.
Міжнародна стратегія університету відображає його орієнтацію на
підготовку молоді до життєдіяльності у глобалізованому світі та співпрацю з
іншими країнами з метою покращення якості освіти.
В Університеті має бути сформована довготермінова стратегічна
співпраця з акцентом на спільних

наукових

проектах,

міжнародних

публікаціях, удосконаленні програм навчання та підвищенні кваліфікації
наукових і науково-педагогічних працівників.
Загалом можна зробити висновок, що робота в рамках уже існуючих
угод ведеться продуктивно – спільна участь у проектах, міжнародних
конференціях, спільні публікації тощо. Проте, слід активізувати роботу
щодо збільшення мережі партнері в, удосконалення внутрішньої системи
управління міжнародною діяльністю (розробка системи внутрішнього
моніторингу); зосередити увагу на пошукові нових напрямів співпраці,
особливо з бізнес-середовищем.

Отже, отримані позитивні результати

міжнародної співпраці за звітний рік можемо занести до загального здобутку
університету, а те, що не вдалося, стимулюватиме до більш кропіткої роботи
та стане основою для отримання нових доробків наступного року.
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РОЗДІЛ 5. ВИХОВНА РОБОТА
Виховна

робота

у

Львівському

національному

університеті

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького є однією з
найважливіших складових в організації

освітнього процесу. Формування

національно-свідомої особистості, сприяння збагаченню й оновленню
інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти – завдання, шо
стоїть перед вищим навчальним закладом на одному рівні з підготовкою
висококваліфікованого фахівця. Досягнення мети виховання можливе лише
за умови комплексного підходу й залучення до цієї роботи професорськовикладацького

складу

ВНЗ,

адміністрації,

органів

студентського

самоврядування та громадських об’єднань студентської молоді.
Виховна робота, як і навчальна і наукова діяльність, має загальну мету
– підготувати висококваліфікованого фахівця з університетською освітою.
Загалом це означає, що випускник університету повинен бути професіоналом
у своїй справі, порядною, діловою високоосвіченою людиною, патріотом
своєї Батьківщини.
В основі виховної роботи університету у 2016 році стало впровадження
в навчальний процес сучасних технологій виховання, які сприятимуть
становленню

особистості

студента,

розвитку

його

професійної

компетентності, моральності, що буде позитивно впливати на активізацію
його пізнавальної діяльності, творчого потенціалу, практичної самореалізації
та формування у студентської молоді

свідомого громадянина - патріота

Української держави, активного провідника національної ідеї, представника
української

національної

еліти

через

набуття

молодим

поколінням

національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних
якостей та духовних запитів.
Метою виховання - всебічний розвиток людини як особистості, що є
найвищою цінністю суспільства, розвиток її талантів, фізичних і розумових
здібностей; формування громадян з високим рівнем національної свідомості,
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здатних самостійно робити осмислений суспільний вибір. На цій основі має
зростати і зміцнюватись творчий інтелектуальний та культурний потенціал
студента, підвищуватися його освітній рівень, що є необхідною передумовою
забезпечення народного господарства кваліфікованими і відповідальними
фахівцями.
Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного
підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького
складу вищих навчальних закладів, адміністрації, органів студентського
самоврядування та громадських об'єднань студентської молоді.
Завданнями

національного

виховання

студентської

молоді

ЛНУВМтаБТ імені С.З. Ґжицького у 2016 - надання майбутнім фахівцям
основоположних

цінностей,

ідей,

переконань,

стосовно

української

державності, формування активної громадянської і особистої позиції молоді
у

становленні

міцної

і

авторитетної

держави,

духовно

збагаченої,

інтелектуально розвиненої і активної особистості, яка виходить сформована,
як громадянин, патріот, висококваліфікований фахівець та сім’янин.
Пріоритетними напрямами виховної діяльності у 2016 році були:


формування національної свідомості, гідності громадянина,

виховання поваги й любові до рідної землі й українських традицій;


підготовка

свідомої

інтелігенції

України,

збереження

інтелектуального генофонду нації;


вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим

людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи;


підняття престижу української мови в академічному середовищі,

забезпечення і розвиток українськомовного освітнього простору;


формування у суспільній свідомості переваг здорового способу

життя, культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої
особистості;
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створення

необхідних

умов

для

ефективного

розвитку

студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та
організаторів;


забезпечення високого рівня професійності та вихованості

молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та
самореалізації;


плекання поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток

демократичних та академічних традицій ЛНУВМта БТ імені С.З Ґжицького.
Виховна

робота

у

Львівському

національному

університеті

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького здійснюється
відповідно до Закону України від11.06.2008 р. № 1060-7 “Про освіту” (ст.21;
22); Закону України від 01.07.2014р. № 1556-VII “Про вищу освіту”;
Постанови Кабінету Міністрів України від03.11.1993 р. №896 про Державну
національну програму “Освіта” (Україна ХХІ); Концепції національного
виховання студентської молоді у Львівському національному університеті
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (розглянуто та
затверджено на засіданні ученої ради 24 лютого 2010 р., протокол № 1)
(http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html);
патріотичного

виховання

студентів

у

Концепції

національно-

Львівському

національному

університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
(розглянуто та затверджено на засіданні ученої ради 27 квітня2015 р.,
протокол № 2) (http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html); Положення про
організацію виховного процесу у Львівському національному університеті
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького розглянуто та
затверджено на засіданні ученої ради 24 лютого 2010 р., протокол № 1)
(http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html)
Різноманітний творчий інструментарій виховної роботи допомагає
індивідуальному становленню особистості студента, формуванню цілісного,
гармонійного світогляду, вмінню орієнтуватися у просторі сьогодення.
В університеті напрацьовано чітку структуру виховної роботи:
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міжнародні заходи (табл. 5.1), всеукраїнські заходи (табл. 5.2), заходи
університетського рівня (табл. 5.3).
Таблиця5.1
Міжнародні виховні заходи,
проведені ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року
№
п/п

Дата

1

2

1

2

3

4

5

6

7

Назва заходу

3
Дні аграрної освіти і науки Франції
1 червня
в нашому університеті
Участь студентів та НПП у ХVІІІ
24
Молодіжному фестивалі
вересня
туристичної пісні «Бабине літо» з
нагоди Всесвітнього дня туризму
Культурно-мистецькі заходи
міжнародної конференції «Роль і
29
місце Аграрних палат у розвитку
вересня
сільських територій. Європейський
досвід», організована Львівською
аграрною палатою.
1-2
Міжнародна виставка котів
жовтня
«Кубок міста Лева 2016»
Народний ансамбль танцю
«Підгір’я» володар Гран-прі ІІІ
3 жовтня Міжнародного фестиваль-конкурсу
хореографічних колективів
“Самоцвіти”
Культурно-мистецькі заходи
8 жовтня
Українсько-польської конференції
пасічників.
Урочиста академія з нагоди
вручення почесного звання доктора
3
Honoris Causa проректору
листопада
Жешівського університету,
професору Мареку Козіровському.
Участь студентів університету у
6
міжнародному півмарафоні
листопада
GRAND PRIX LVIV HALF
MARAFON 2016.
Культурно-мистецькі заходи в
Впродовж
рамках реалізації гранту
року

Відповідальний
(Кафедра, куратор,
інші)
4
Рада з виховної роботи,
проректор з НПР
Кафедра екології, центр
художньої творчості
Центр художньої
творчості, проректор з
НПР

Рада з виховної роботи,
проректор з НПР
Купчак Т.З.,Центр
художньої творчості

Кількість
учасників
5
89
65

126

57

45
Центр художньої
творчості

126

Рада з виховної роботи,
проректор з НПР

Профком студентів та
аспірантів, колегія
студентів
ЦХТ, колективи
художньої
самодіяльності

32

457

Вшосте в університеті проведено Всеукраїнську акцію майстер-клас
«Намалюй свою писанку - 2016», у якій взяли участь студенти ВНЗ з різних
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регіонів України.
На базі університету 31 березня – 1 квітня 2016 року проведено
семінар-практикум для керівників вокально-хорових колективів аграрних
ВНЗ, в якому взяло участь 132 учасники із 18 вищих аграрних закладів І-ІV
рівнів акредитації (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
Всеукраїнські виховні заходи,
проведені ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року
№
п/п
1
1
2
3

Дата
2
31березня
-1 квітня
14 квітня
14-17
червня
22 травня

29-31
травня
4
5

6

16 червня

Назва заходу
3
Семінар-практикум для керівників
вокально-хорових колективів
аграрних ВНЗ України
Проведення Всеукраїнської акції
майстер-класу «Намалюй свою
писанку 2016»
Участь у 18 зльоті студентських
лідерів аграрної освіти
Всеукраїнський фестиваль-конкурс
"Трускавецька фієста-санаторій
"Карпати"-2016". У номінації
хореографічні композиції Гран-Прі
фестивалю здобув народний
ансамбль танцю "Підгір'я"
Участь у Всеукраїнському
молодіжному фестивалі «Крок у
майбутнє» в м. Запоріжжя
Всеукраїнський конкурс “Кращий
студент року”

11-12
жовтня

Участь у семінарі з питань
національно-патріотичного
виховання молоді

8-11
червня

Участь у XXVII Міжнародній
агропромисловій виставці
«АГРО-2016»

Відповідальний
(Кафедра, куратор,
інші)
4
Минів Р.М. КупчакТ.З.
центр художньої
творчості
Минів Р.М.,
Заступники деканів з
виховної роботи
Минів Р.М.
Минів Р.М. КупчакТ.З.
центр художньої
творчості

Профком студентів та
аспірантів, колегія
студентів
Рада з виховної роботи,
студентське
самоврядування
Проректор з НПР,
заступники деканів з
виховної роботи,
керівник ЦХТ
Рада з виховної роботи,
студентське
самоврядування,

Кількість
учасників
5
132
145
587

38

17
21

6

43

Виховна робота в університеті охоплює всі напрями Концепції
національного виховання студентства та спрямована на виконання основного
завдання, яке стоїть перед сучасною вищою школою – формування всебічно
розвиненої, духовно й морально зрілої особистості, готової відповісти на
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потреби сучасного життя. Виховна робота проводилась у процесі викладання
навчальних дисциплін, позааудиторної роботи, через соціальні інститути,
причетні

до

справи

молодіжними

виховання

громадськими

студентської

організаціями,

молоді,

діяльність

взаємодію

з

студентського

самоврядування тощо.
Таблиця 5.3
Основні загальноуніверситетські виховні заходи,
проведені ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016
року
№
п/п
1

2

Дата
проведення
24 грудня5 січня

Назва заходу

Молодіжне паломництво довіри
на європейську зустріч Тезе у
Валенсії
23-25 лютого Півфінал студентської ліги КВН

3

17 лютого

Засідання методичної комісії з
фізичного виховання і спорту
ВНЗ м.Львова
Проводи коляди в Центрі
Студентського Капеланства
Львівської архиєпархії УГКЦ за
участю народної хорової капели
«Ватра»
Народна хорова капела «Ватра» і
літературно-мистецька студія
«Барвистий дивоцвіт»
університету колядували і
щедрували для мешканців міста
Великі Мости Сокальського
району Львівської області
Виставка «Особистість. V.S.
Тоталітаризм»

4

9 лютого

5

14 лютого

6

15-29 лютого

7

17 лютого

Вибори голів студентських рад
гуртожитків

8

18 лютого

Зустріч студентів з колишніми
політв’язнями

Відповідальні
особи
Рада з виховної
роботи,
Купчак Т.З.
Колегія
студентів,
профком
студентів та
аспірантів
Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР
Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР
ЦХТ,
Купчак Т.З.
ЦХТ,
Купчак Т.З.

Кількість
учасників
28

Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР
Рада з виховної
роботи,
проректор з
НПР, Колегія
студентів,
профком
студентів та
аспірантів
Рада з виховної
роботи,

386

125

28
132

98

2189

234
82

9

19 лютого

Молитва на вшанування пам’яті
Героїв Небесної сотні.
У церкві Пресвятої Трійці
заупокійна Літургія за Героїв
Небесної сотні,
Молодіжне святкування весни в
клубі «Пікасо»

10

22 лютого

11

9 березня

12

10 березня

Шевченківське свято

13

17 березня

14

24 березня

15

27 березня

Виховний захід для студентів II
курсу ветеринарного факультету
на тему: “Дошлюбна чистота –
передумова
щасливого
подружнього життя” за участю
гістя з Канади, професора
Католицького
коледжу
м.
Торонто Степана Пісоцького.
Унікальна виставка стародавніх
вишиванок
Участь у мистецьких заходах в
рамках дня відкритих дверей

16

31 березня

17

1 квітня

18

4-5 квітна

19

6 квітня

20

12 квітня

21

15 квітня

30-річчя
народного
співробітників «Дзвін»

хору

Хресна дорога в с. Новий Яричів
за участю народної хорової
капели студентів «Ватра»
Участь у мистецьких заходах в
рамках Міжнародної конференції
«Кооперація і духовність минуле, сьогодення, майбутнє.
Розвиток і дух громади»
Хресна дорога в храмі Святої
Трійці м. Львова
за участю
народної
хорової
капели
студентів «Ватра»
Весняна толока

Відправили у зону АТО чергові
маскувальні сітки для танка, яку
протягом останніх місяців в’язали
студенти й викладачі нашого
університету.

проректор з НПР
ЦХТ,
Купчак Т.З.
ЦХТ,
Купчак Т.З.

381
258

Колегія
студентів,
профком
студентів та
аспірантів
Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР
Кафедра
філософії та
педагогіки

432

Рада з виховної
роботи,
Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР
Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР
ЦХТ,
Купчак Т.З.

325

ЦХТ,
Купчак Т.З.

124

ЦХТ,
Купчак Т.З.

86

Колегія
студентів,
профком
студентів та
аспірантів
проректор з НПР

893

396
81

251
326
67

526

83

22

21 квітня

Хресна дорога в
церкві
Євхаристії м. Львова за участю
хорової капели «Ватра» та
творчої майстерні «Барвистий
дивоцвіт»
Конференція
студентів
університету

23

19 квітня

24

25 квітня
2016 року

Студенти
відвідали
Святомиколаївський крехівський
монастир отців василіан, церкву
Преображення Господнього,

25

26 квітня,

передвеликолна вистава «Марк
Драма».

26

19 травня

Обласний етап фестивалю
«Софіївські зорі» 2016 року

27

18 травня

Міс університету

28

15 травня

Битва університетів

29

12 травня

Гаївки за участю співробітників
та студентів університету

30

27 травня

Круглий
стіл
присвячений
«Життю та діяльності видатного
представника
української
культури І. Я. Франка».

31

3 червня

Конференція зустріч випускників

32

2 червня

33

29 серпня

студентський
флешмоб
«Європейське звучання Франка»
за участю викладачі та студентів
університету
Урочиста
посвята
першокурсників
у
студенти
Львівського
національного

ЦХТ,
Купчак Т.З.

65

Колегія
студентів,
проректор з НПР
доценти кафедри
екології та
біології Грицина
М.Р., Калин Б.М.
та Буцяк А.А
Колегія
студентів,
профком
студентів та
аспірантів
Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР
Колегія
студентів,
профком
студентів та
аспірантів
Колегія
студентів,
профком
студентів та
аспірантів,
Проректор з НПР
Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР
кафедра
економіки
підприємства,
інновацій та
дорадництва в
АПК ім. І.В.
Поповича
Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР
Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР

126

Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР

36

232

265
239

457

369
61

625
324

987

84

34

14 вересня

35

16- 18
вересня

36

20 вересня

37

4 жовтня

38

12 жовтня

39

13 жовтня

40

27 жовтня

41

27 жовтня

42

3 і 10
листопада.

університету
ветеринарної
медицини та біотехнологій імені
С.З. Гжицького
Вечірка, організована Профкомом
студентів
та
аспірантів
й
Колегією студентів, присвячена
Дню Першокурсника.
Участь студентів та НПП у
заходах 23 Форуму видавців у
Львові.
Семінар
«7
навичок
високоефективних
людей»,
організований
ССХ
та
«Територією розвитку» спільно з
Профкомом
студентів
та
аспірантів та Колегією студентів
нашого університету.
Концерт-інтерв'ю
з
Брією
Блессінг, організований ССХ
Львів та Профкомом студентів та
аспірантів нашого університету.
Розширене
засідання
студентського
політологічного
гуртка при кафедрі філософії та
педагогіки, присвячене 150-річчю
від дня народження видатного
українського
історика,
громадсько-політичного
і
державного
діяча,
голови
Української Центральної Ради
Михайла
Сергійовича
Грушевського.
У церкві Святої Трійці викладачі і
студенти університету молились
до Богородиці за захисників
України.
Відкрите навчальне заняття з
культурології, присвячене 160-ій
річниці з дня народження і 100річчю з дня смерті генія
українського
народу
Івана
Франка.
Десятий ювілейний кубок команд
КВН університету

Зустріч студентів університету з
головою
студентського
капеланства ЛА УГКЦ отцем

Колегія
студентів,
профком
студентів та
аспірантів
Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР
Колегія
студентів,
профком
студентів та
аспірантів

456

198
195

Колегія
студентів,
профком
студентів та
аспірантів
Кафедра
філософії та
педагогіки

321

Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР

395

ЦХТ,
Купчак Т.З.

195

Колегія
студентів,
профком
студентів та
аспірантів
Рада з виховної
роботи,
проректор з

456

56

856

85

Юрком Остапюком та викладачем
«Центру
передподружнього
приготування», співзасновником
та
ведучим
бліц-зустічей
«Стосунки від А до Я»,
учасником
«Буковинського
проекту групової психотерапії» Володимиром Чупріним
Участь в заходах із вшанування
205-тої
річниці
від
дня
народження
Маркіяна
Шашкевича
–
письменника,
поета, духовного просвітителя,
натхненника
національного
пробудження Галичини.
У День української писемності та
мови, студенти та викладачі
університету писали радіодиктант
національної єдності.
Фінальні змагання Відкритого
Кубку Львівщини з вільної
боротьби серед студентських
команд
вищих
навчальних
закладів
III
–
IV
рівнів
акредитації, який проводився вже
втретє.
Гала-концерт
студентського
фестивалю ЛНУВМ та БТ імені
С.З.Ґжицького «Нові таланти
університету-2016».
У День Гідності і Свободи,
викладачі та студенти ЛНУВМ та
БТ
імені
С.З.
Ґжицького
вшанували
пам’ять
новітніх
героїв України.
Студенти ЛНУВМ та БТ імені
С.З.Ґжицького ознайомились із
проектом «Lviv Young Project».
Він дає можливість долучатись
молоді до втілення інноваційних
ідей розвитку міста у співпраці з
органами
місцевого
самоврядування.
День студента в розважальному
клубі «Пікасо»

43

4 листопада

44

9 листопада

45

16 листопада

46

17 листопада

47

21 листопада

48

21 листопада

49

23 листопада

50

24 листопада Святковий концерт, присвячений
Дню
працівника
сільського
господарства
24 листопада 24 листопада газета «Світ

51

НПР,
ЦХТ,
Купчак Т.З.

Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР

231

Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР

97

Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР

65

ЦХТ,
Купчак Т.З.

236

Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР

457

Колегія
студентів,
профком
студентів та
аспірантів

69

Колегія
студентів,
профком
студентів та
аспірантів
Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР
Рада з виховної

239

431
89
86

52

8 грудня

53

18 грудня

54

20 грудня

55

20-23 грудня

університету» відсвяткувала 20
років з часу свого заснування.
Завершальним акордом року
вшанування пам'яті Івана Франка
в університеті став вечір інтимної
лірики поета, яка зашифрована у
збірці "Зів'яле листя".
Свято
Миколая
для
дітей
учасників АТО Національної
гвардії України.
Благодійна
акція
«Свято
Миколая
дітям-сиротам»
у
спеціальній школі-інтернаті у с.
Лівчиці Львівської області
Напередодні Нового року та
Різдвяних
свят
вертеп,
організований
профкомом
студентів та аспірантів, потішив
викладачів університету «старою
байкою на новий лад».

роботи,
проректор з НПР
ЦХТ,
Купчак Т.З.

Рада з виховної
роботи,
проректор з НПР
Колегія
студентів,
профком
студентів та
аспірантів
Колегія
студентів,
профком
студентів та
аспірантів

129

562
564

95

З метою забезпечення національно-патріотичного виховання студентів
в університеті проводяться заходи, спрямовані на формування національної
свідомості, виховання любові до рідної землі, її історії, культивування
кращих рис української ментальності, виховання бережливого ставлення до
національного багатства країни, мови, культури, традицій.
Таблиця 5.4
Основні заходи, проведені на факультеті ветеринарної медицини
ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року
№
з/п

Дата

Назва заходу

1

2

1

18.02.

2

19.02.

3
Відвідування музею університету
студентами 1 курсу факультету
ветеринарної медицини
Проведено обговорення результатів
здачі сесії в академічних групах та
відвідування занять.

3

23.02.

Допомога воїнам Української Армії

4

8.03.

Святкування Дня жінки.
Вшанування жінок на кафедрах.

Відповідальний
(Кафедра, куратор,
інші)
4

Кількість
учасників
5

Куратори підгруп
Протягом семестру

186

Деканат, куратори
груп, студенти

323

Деканат,
куратори,зав.
Кафедрами, студенти
Гащук Є.С. куратори
груп, зав. кафедрами

255
86

87

5

17.03.

6

24.03.

7

28.03.

8

21.04.

9

21.04.

Проведення студентської наукової
конференції
Впорядкування могил героїв
національно-визвольних змагань та
могил вчених університету на
Личаківському цвинтарі
Проведення з бібліотекою
університету літературнотематичної бесіди зі студентами
факультету на заняттях з
національного виховання
Соціологічне дослідження серед
студентів факультету на тему:
«Куратор академічної групи –
очима студентів»
Віддавши шану, не порушивши
спокій… Екскурсія Держ. історико
культурним музеєм-заповідником
«Личаківський цвинтар»

Деканат, зав.
Кафедрами, студенти

127

Куратори груп, студ.
колегія факультету

112

Гащук Є.С. куратори
груп, співроб.
бібліотеки

143

Гащук Є.С. куратори
груп,

576

Заступник декана
Гащук Є.С.

26

Деканат,
куратори,зав.
Кафедрами, студенти

203

10

6.05.

Проведення урочистостей з нагоди
відзначення Дня Матері

11

12.05.

Бесіда про бережливе ставлення до
природи та раціональне
використання природних ресурсів.

Куратори груп

255

12

19.05.

Екскурсії в музеї і театри м. Львова.

Протягом семестру
Куратори груп,
студенти

147

13

19.05.

Кафедра мікробіології
та вірусології

35

Деканат,
куратори,зав.
Кафедрами, студенти

43

Деканат,
куратори,зав.
Кафедрами, студенти

41

14

26.05.

15

24.06.

16

29.08.

17

8.09.

18

15.09.

19

22.09.

20

22.09.

21

26.09.

Лекція на тему «Знайомство з
українською патріотичною
музикою»
Лекція на тему: «Шкідливий вплив
куріння, алкоголю та наркотиків на
організм людини»
Засідання круглого столу зі
студентами на тему: «Здоровий
спосіб життя – запорука здоров’я і
довголіття»
Організація і проведення дня
посвяти у студенти
Відвідування музею університету
студентами І курсу 1-2 п/гр.
Відвідування музею університету
студентами І курсу 3-4 п/гр.
Тисячу літ пам’ятає його Україна.
Бесіда про Володимира Великого
Відвідування музею університету
студентами І курсу 5-6 п/гр.
Бесіда на тему: Ато чи війна?
Суб’єктивні і об’єктивні причини

Деканат,
колегія студентів
Асистент Федорович
Н.М.
Асистент Гайдюк
М.Б.
Доцент Івашків Р.М.
Асистент Кацараба
О.А.

223
28
26
32

Доцент Івашків Р.М.

18

Доцент кафедри
епізоотології Шекель

38
88

22

29.09.

23

6.10.

24

7.10.

виникнення конфлікту.
Перспективи розв’язання
Відвідування музею університету
студентами І курсу 7-8 п/гр.
Відвідування музею університету
студентами І курсу 9-10 п/гр.

В.Ф.
Асистент Семанюк
Н.В.
Викладач цбжцз
Фреюк Д.В.
Співробітники
кафедри нормальної
та патологічної
морфології і судової
ветеринарії

Бесіда. Пам’ять студента та
результативність навчального
процесу
«Прийди і вшануй українських
героїв» - тематичний вечір
присвячений Дню захисника
Вітчизни
Відвідування музею університету
студентами І курсу 11 п/гр.
Проведено бесіду.Вітаміни групи В
і факти про них (круглий стіл)
Тематичний вечір: «Покрова
Пресвятої Богородиці – свято
українського народу»
Бесіда із студентами.
Утвердження особистості в
умовах сьогодення
Бесіда. Аптека під ногами

29
28

37

Заст. декана, асист.
Гащук Є.С.

198

Доцент Соболта А.Г.

27

Асистент Змія М.М.

44

25

08.10.

26

13.10.

27

21.10.

28

21.10.

29

10.11.

30

17.11.

31

19.11.

Святкування – Дня працівника
сільського господарства

32

22.11.

«Золота підкова» – екскурсія
замками Львівщини

Асист. Гащук Є.С.

34

33

24.11.

Бесіда. Паразити навколо та
всередині нас

Співробітники
кафедри паразитології
та іхтіопатології

38

34

24.11.

Екскурсія культурноісторичним Львовом

доц. Крупник Я.Г.

26

35

1.12.

36

8.12.
09.12.

37

21.12.

Доц. Крупник Я.Г.
Співробітники
кафедри хірургії

Виховання молоді на принципах
християнської моралі (бесіда)
Тематичний вечір на тему:
«Андріївські вечорниці»
Благодійна акція до Дня святого
Миколая

Організаційно-методичне

36

Доцент Харів І.І.
Деканат, куратори
груп, колегія
факультету

Бесіда. Безпритульні тварини –
вбивати чи рятувати?

забезпечення

56

28
352

Співробітники
кафедри внутрішніх
хвороб тварин та
клінічної діагностики
Співробітники
кафедри мікробіології

36
45

Деканат, студенти

247

Деканат, куратори
груп, студ. колегія
факультету

132

виховного

процесу

в

університеті здійснюється у різних формах:
89

- розгляд питань виховної роботи на засіданнях ректорату, Вченої ради
університету і факультетів, кафедр, деканатів, органів студентського
самоврядування, профкому студентів та аспірантів, наукової бібліотеки
університету;
- планування і звітність виховної роботи в університеті та структурних
підрозділах;
- проведення семінарів, «круглих столів», виховних годин, методичних
об’єднань кураторів;
-

надання

консультацій

студентам

психологічною,

медичною,

юридичною службою університету та соціальним педагогом;
- розв'язання питань з поселення та проживання студентів у
гуртожитках;
- функціонування інституту куратора;
- розміщення матеріалів виховного характеру на шпальтах газети «Світ
університету», веб-сторінці навчального закладу;
-

співпраця

з

науково-методичним

центром

«Агроосвіта»,

департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та
Львівської міської ради, соціальними службами, медичними закладами міста
тощо
Таблиця 5.5
Основні заходи, проведені на біолого-технологічному факультеті
ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року
№
з/п

Дата

Назва заходу

1

2

1

28.01

3
Тематичний вечір на тему: Різдво –
найдивовижніше і найулюбленіше свято в
усьому християнському світі

2

17.02

3

04.03

Відповідальний
(Кафедра, куратор,
інші)
4
ст.в. Ярошович І.Г.,
асист. Шалько А.В.

заст.дек.
Крушельницька О.В
заст.дек.
Крушельницька
О.В
Зустріч студентів-першокурсників з
асист. Дружбяк А.Й.
керівниками правоохоронних органів
доц. Бойко А.О.,
Личаківського району м. Львова
доц. Федорович В.В,
асист. Шалько А.В.,

День відкритих сердець

Кількість
учасників
5
41
235

78

90

4

15.03

5

22.03

6

24.03

7

05.04

8

07.04

9

14.04

10

19.04

11

21.04

12

22.04

13

11.05

14

13.05

15

18.05

16

19.05

17

26.04

18

28.04

19

31.05

20

08.06

асист. Кравець С.І.
доц. Бойко А.О., доц.
Федорович В.В.
доц. Пукало П.Я., асист.
Кравець С.І., асист.
Вачко Ю.Р.
асист. Оріхівський Т.В.,
асист. Боднар П.В.
ст.в. Ярошович І.Г.,
асист. Шалько А.В.
доц. Музика Л.І., асист.
«Андрей Шептицький – духовний Боднар П.В., асист.
будівничий української нації»
Жмур
А.Й.,
асист.
Оріхівський Т.В.
Засідання
круглого
столу
зі
доц. Попадюк С. С.,
студентами на тему: «Відомі жінки
доц. Бойко А.О.
України»
Тематичний вечір на тему: «Хліб на
столі і в серці»
Проведення
святкування
присвяченого
Всесвітньому
дню
водних ресурсів
Тематичний вечір на тему: «Вечір пам'яті
Т.Г. Шевченка»
Лекція на тему «Сучасні погляди на
походження українців»

Засідання круглого столу на тему:
«Духовно-енергетична сутність слова
в інтерпретації академіка Гаряєва
Петра Петровича»

асист. Оріхівський Т.В.,
доц. Музика Л.І., асист.
Жмур А. П., асист.
Боднар П.В.

Соціологічне
дослідження
серед
студентів факультету на тему: Рада з виховної роботи
«Куратор академічної групи – очима факультету
студентів»
асист. Кравець С.І.,
Лекція на тему «Замки України»
асист. Янович Н.Є.
Спортивний
вечір,
присвячений
здобуткам та підсумкам участі Кафедра фізичного
студентів в олімпіадах, спартакіадах виховання та спорту
університету, вузів, області
Тематичний вечір присвячений Дню асист. Оріхівський Т.В
матері
асист. Жмур А. П.
Засідання круглого столу на тему: «Львів
доц. Попадюк С. С.,
– найважливіший політичний та
доц. Бойко А.О., доц.
культурний осередок західного регіону
Федорович В.В.
України»
Тематичний вечір на тему: «Я візьму той
асист.Дружбяк А.Й,
рушник»
доц. Петришак О. Й.
Тематичний
вечір
до
дня
Чорнобильської трагедії «Довга тінь
асист. Кравець С.І.
Чорнобиля»
«Універсіада Львівщини 2016 року» –
Каф.
фізичного
змагання з жіночого та чоловічого
виховання та спорту
гандболу
Вечір на тему «Козаччина – героїчна Ст. в. Семчук І.Я., доц.
Голодюк І.П.
сторінка в історії України»
Лекція на тему: «Шкідливий вплив
куріння, алкоголю та наркотиків на асист. Шалько А.В.
організм людини»

35
62
36
39
32

30

38

301
44
112
41
34
28
43
45
35
31
91

21

16.06

22

23.06

23

30.06

24

07.07

25

08.07

26

29.08

27

20.09

28

22.09

29

04.10

30

06.10

31

06.10

32

12.10

33

13.10

34

20.10

35

20.10

36

20.10

37

20.10

38

03.11

39

16.11

40

17.11

41

30.11

Засідання круглого столу на тему:
«Спорт –запорука здоров'я!»
Засідання
круглого
столу
зі
студентами
на
тему:
«Подвиг
українських воїнів!»
Засідання
круглого
столу
зі
студентами на тему: «Здоровий спосіб
життя – запорука здоров’я і
довголіття»
Засідання круглого столу на тему: «Роль
правильного і здорового харчування».
Лекція на тему: «СНІД – глобальна
проблема людства»
Участь в організації і проведенні дня
посвяти у студенти

Кафедра
фізичного
виховання та спорту
доц.
Ковальський Ю.В.

52

доц. Попадюк С. С.,
доц. Федорович В.В.

41

асист. Кравець С.І.,
асист. Янович Н.Є.

36

доц. Попадюк С. С.

32

Деканат,
колегія студентів

220

Каф.
фізичного
виховання та спорту
Відвідування музею університету доц. Сенечин В.В.,
студентами І курсу водні біоресурси
асист. Янович Н.Є.
змагання з гандболу серед перших Каф.
фізичного
курсів
виховання та спорту
Відвідування музею університету
доц. Соколова Г.О.
студентами І курсу 3-4 п/гр.
асист. Жмур А.Й., ст. в.
Екскурсія до музею підків
Боднар
П.В.,
асист.Оріхівський Т.В.
Спартакіада 1-х курсів з футзалу

Лекція на тему: «Роль бджільництва у асист.Дружбяк
А.Й,
сучасному сільському господарстві»
доц. Петришак О. Й
Бесіда на тему: «Небесна сотня.
Подвиг Майдану»
«Спартакіади Львівщини – 2016 року»
із спортивної аеробіки
Екскурсія
до
міського
екологічного центру «Контакт з
живою природою»
Народознавча година «Традиції та
звичаї українського народу»
Відвідування музею університету
студентами І курсу 1-2 п/гр.
Екскурсія культурно-історичним
Львовом
Фінальні змагання Відкритого Кубку
Львівщини з вільної боротьби серед
студентських
команд
вищих
навчальних закладів III – IV рівнів
акредитації
Екскурсія культурно-історичним
Львовом
Круглий стіл на тему: «Проблеми

42

ст. в. Семчук І.Я., доц.
Наумюк О.С.
Каф. фізичного
виховання та спорту
асист. Кравець С.І.
доц. Соколова
доц. Бойко А.О.

45
24
55
22
26
36
44
60
13

Г.О.,

49

ст. в. Ярошович І.Г.

26

асист.
Оріхівський Т.В.

13

Кафедра
фізичного
виховання та спорту

60

асист. Кравець С.І.

16

асист.

Янович

Н.Є.,

17
92

вживання алкоголю молоддю»
42

1-9.12

43

13.12

44

22.12

доц. Сенечин В.В., доц.
Пукало П.Я.
Благодійна акція до Дня святого Деканат, куратори груп,
Миколая
студ. колегія факультету
Тематичний вечір «Ой, Андрію, даруй заст.декана
нам надію»
Крушельницька О.В
заст.декана
Твори добро – відвідини Буського Крушельницька
О.В
районного ДБЗТ «Добре серце»
«Батяри
Того
Факультету»

130
120
35

В цілому в університеті кожен рік розробляється та затверджується
загальний план виховної роботи, який може використовуватися не тільки для
організації такої роботи на рівні всього університету, але й для планування
такої роботи на рівні кожного окремого підрозділу.
З урахуванням загального плану виховної роботи, кожен факультет
розробляє свій план проведення виховної роботи. Такі плани в останні роки
стають все більш реальними. У деяких підрозділах відбулася певна ротація
заступників декана з виховної роботи і зараз на цих посадах працюють особи,
яким більш вдало вдається здійснювати саме такий напрям роботи. Потрібно
сказати, що поряд з загальним планом кожен підрозділ виділяє окремі
напрямки виховання і це відображає певні позитивні спроби пошуку свого
підходу в організації такої роботи. Наприклад, проведення індивідуальних
бесід с батьками та студентами виділено окремим напрямком в проведенні
такої роботи в ІІПО.
Таблиця 5.6
Основні заходи, проведені на факультеті харчових технологій та
біотехнології ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року
№
п/п

Дата

Назва заходу

1

13.02.16 р.

Тематичний вечір: «Назустріч
весні»

2

17.02.2016 р.

Лекція: «Ненормативна
лексика, вірування у забобони»

Відповідальний
(кафедра,
куратор, інше)
Кафедра
загальнотехнічних
дисциплін та
контролю якості
продукції
Кафедра
біотехнології та
радіології

Кількість
учасників
35

5

93

3

18.02.2016 р.

Бесіда: «Формування правової
культури серед студентської
молоді»

4

25.02.2016 р.

5

31.03.2016 р.

Лекція: «Вклад українських
вчених в освоєнні космосу»
Круглий стіл: «Обов’язок,
честь, совість – моральні якості
людини»

6

14.04.2016 р.

7

18.05.2016 р.

8

02.06.16 р.

Бесіда: «Морально-патріотичне
виховання в сучасній Україні»

9

20.10.16 р.

Тематичний вечір: «День
працівників харчової
промисловості»

10

27.10.16 р.

Тематична екскурсія:
«Романтичний Львів»

11

28.10.16 р.

Бесіда: «Культура поведінки
молодої людини»

12

03.11. 16 р.

13

15.11.16 р.

Бесіда: «Витоки та правила
використання державної
символіки»
Бесіда: «Шкідливі звички»

14

17.11.16 р.

15

18.11.16 р.

Тематичний вечір: «Всесвітній
день мігруючих птахів»
Тематичний вечір: «Для Вас,
матері»

Тематичний вечір: «Герої не
вмирають…просто йдуть»
Лекція: «Підвищення
енергоефективності та
енергозбереження нашого
житла і побуту»

Кафедра
технології м’яса,
м’ясних та
олійно-жирових
виробів
Кафедра фізики та
математики
Кафедра
технології молока
і молочних
продуктів
Кафедра екології
та біології
Кафедра
біологічної та
неорганічної хімії
Кафедра
загальнотехнічних
дисциплін та
контролю якості
продукції
Кафедра
технології м’яса,
м’ясних та
олійно-жирових
виробів, кафедра
технології молока
і молочних
продуктів
Кафедра
технології молока
і молочних
продуктів
Кафедра
технології м’яса,
м’ясних та
олійно-жирових
виробів
Кафедра
біотехнології та
радіології
Кафедра
біологічної та
неорганічної хімії
Кафедра фізики та
математики
Кафедра
загальнотехнічних
дисциплін та
контролю якості

12

3
8

6
15
5

40

40

25

8
10
18
3

94

16

24.11.16 р.

Тематичний вечір: «Хто
організував голод в Україні?»

17

15.12.16 р.

Тематичний вечір: «Андріївські
вечорниці»

продукції
Кафедра
біотехнології та
радіології
Кафедра
біологічної та
неорганічної хімії

23
25

Окремої уваги заслуговує такий активний учасник виховного процесу
як куратор, який працює відповідно до Положення про куратора академічної
групи Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького розглянутого та затвердженого на
засіданні

ученої

ради

24

лютого

(http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html).

2010

р.,

Головною

протокол
метою

№1)

діяльності

куратора є формування національно свідомої, фізично здорової особистості з
притаманними їй цінностями сучасного українського виховання. Куратор, як
правило, працює з групою весь термін навчання - з І до ІV курсу. Куратори
груп підбираються кафедрами з поміж викладачів кафедри, їх кандидатури
розглядає Вчена рада факультету і за поданням декана факультету
призначається наказом ректора університету. Ми завжди вважаємо, що
дійсний куратор це не тільки формальний організатор такої роботи, а й
досвідчений порадник молодої людини, особливо на молодших курсах. Є в
університеті і цікавий досвід організації такої роботи. Так, на основі
розробленої в університеті Програми “Основи української державності,
культури та духовності” науково - педагогічними працівниками ЛНУВМ та
БТ імені С.З. Ґжицького підготовлено та апробовано посібник “Основи
української державності, культури та духовності”, який схвалила учена рада
університету 30 жовтня 2015 року, протокол № 30 і рекомендувала науковометодична комісія з виховної роботи (Лист ДУ «НМЦ «Агроосвіта» від
05.10.2015 року,№128/542) (http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html).
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Таблиця 5.7
Основні заходи, проведені факультетом економіки та менеджменту
ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року
Дата
Назва заходу
Відповідальний
№
проведення
(Кафедра,
куратор, інші)
п/
п
Березень
Участь у Шевченківських
Викладачі
1.
2.
3.
4.

2016 р.
Березень
2016 р.

21 квітня 2016 У рамках долі – історія 1-ї української
р.
дивізії УНА 1943-1945
Травень
Літературний вечір, присвячений
2016 р.
пам’яті Івана Франка

5.

Травень
2016 р.

6.

Травеньчервенеь
2016 р.
26 травня
2016р
29 вересня
2016 р.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

урочистостях університету
„Заповіт” Тараса Шевченка мовами
народів світу

Тематична екскурсія „Пам’ятні місця
Івана Франка на Личаківському
кладовищі м. Львова”
Екскурсійна поїздка на малу
батьківщину І.Франка – село
Нагуєвичі.
Стати Європою, щоб бути Україною

Викладачі
кафедри
української
та
іноземної мов ім. Я. Яреми
Кафедра
інформаційних
технологій у менеджменті
Викладачі
кафедри
економіки
підприємства,
інновацій та дорадництва в
АПК імені І.В. Поповича.
Ст. викл.
Тимочко М.М.
Проф. Падура М.Ф.
Ст. в. Зверюк Р.Я.
Кафедра менеджменту

Кафедральні стежки до Івана Франка

Викладачі
кафедри української та
іноземної мов ім. Я. Яреми
Викладачі
жовтень 2016
Іван Франко – європейськими мовами
кафедри української та
року
іноземної мов ім. Я. Яреми
9.11.2016
Радіо диктант „Всеукраїнської
Деканат ФЕМ, ст. викл.
єдності”.
Ваврін С.І.
листопадВолонтерська акція «Твори добро», збір Деканат ФЕМ
грудень 2016
коштів для потреб АТО
Кубрак Н.Р.
29 жовтня 2016 Лекція на тему «Значення АТО для
Єлейко О.І.
року
становлення України»
Диндин М.Л.
Грудень 2016 Відвідування сиротинця до Дня Святого Деканат ФЕМ
року
Миколая
Кубрак Н.Р.
Жовтень 2016 Зустріч студентів ФЕМ гуртожитку з
Купчак Т.З.
року
представниками ЛА УГКЦ
Лекція-семінар на тему «СНІД – це
Кафедра публічного
грудень 2016
виклик чи загроза суспільству»
управління та
року
адміністрування
1 грудня 2016
Літературний вечір «Любовна лірика
Купчак Т.З., деканат ФЕМ
року
І. Франка. Жмуток перший»

Важливу роль у виховній роботі відведена діяльності народного музею
історії ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького і його завідувача доц.
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Слободи О.М. Впродовж року щочетверга в час виховних занять для
студентів перших курсів усіх факультетів доц. Слобода О.М проводить
тематичні розповіді за матеріалами музею, які мають глибоке патріотичне та
культурно-виховне спрямування.
Важливим дієвим та ефективним чинником у виховній роботі із
студентами є газета “Світ університету”, на сторінках якої висвітлюється
сучасна

історія

патріотичного,

нашого
духовного,

закладу,

публікуються

професійного

та

цікаві

матеріали

культурно-історичного

спрямування.
Таблиця 5.8
Основні заходи, проведені факультетом ветеринарної гігієни, екології та
права ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року
(факультет працює з 01 вересня 2016 року)
Назва заходу
Кількість
№ Дата заходу
Вересеньжовтень
2016 р.
13 жовтеня
2016 р.

Організація передплати газети університету "Світ
університету".

студентів
Всі курси
факультету

Виховні години з теми: "Культура поведінки
сучасної людини".

Всі курси
факультету

3

27 жовтня
2016 р.

50

4

8 листопада
2016 р.
10 листопада
2016 р.

Перша долікарська допомога. Зустріч студентів
факультету з працівниками Личаківської районної
організації товариства Червоного Хреста
Проведено на факультеті фестиваль «Нові
таланти»
Аналіз сучасного стану проблеми поводження з
електричними та електронними відходами

1-4 курси
«Екологія»

Гала-концерт «Нові таланти університету-2016»

12

Участь студентів факультету на презентації
проекту «Перший кар’єрний крок» Львівської
міської ради
Майстер-класи по виготовленню ляльки-мотанки

Всі курси
ФВГЕП

Організація зустрічі студентів з Варшавського
Університету Природничих Наук
Конкурс по збору відпрацьованих батарейок

15

1
2

5
6
7
8
9
10
11
12

17 листопада
206 р.
21 листопада
2016
24 листопада
2016 р.
2-4 грудня
8 грудня
2016
8 грудня
2016 р.
19 грудня
2016

Брейн-ринг «Правові орієнтири»
Благодійна акція до Дня Святго Миколая:
"Подаруй дитині свято"

15

45

1-4 курси
«Екологія»
1 курс
«Право»
30

97

Впродовж навчального року для проведення змістовного дозвілля в
університеті регулярно відбуваються масові заходи, виступи художньої
самодіяльності, тематичні вечори, спортивні змагання, дискотеки. З метою
виявлення обдарованої студентської молоді, розвитку її творчих здібностей в
університеті організовано роботу колективів художньої самодіяльності.
Досягнуто відчутних успіхів у розвитку культурного рівня студентів та
їх творчих обдарувань шляхом залучення до участі в академічних та
факультетських

колективах

художньої

самодіяльності,

а

також

у

різноманітних культурно-масових заходах. П’ять колективів художньої
самодіяльності університету у 2016 році підтвердили почесне звання
«Народний» (табл. 9).
Таблиця 5.9
Основні заходи, проведені центром художньої творчості
ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2016 року
Дата

Назва заходу

п/п
1

9 лютого

2

15 лютого

3

14 лютого

4

24 лютого
29 лютого

5
5 березня
6
12 березня

Народна хорова капела
«Ватра» учасник проводів
коляди 2016 року
організованих Центром
Студентського Капеланства
Львівської архиєпархії УГКЦ
Університетське свято
прощання з колядою
Народна хорова капела
«Ватра» і літературномистецька студія «Барвистий
дивоцвіт» колядували і
щедрували для мешканців
міста Великі Мости
Сокальського району
Львівської області
(профорієнтаційна зустріч)
Молебень пам’яті Героїв
Небесної сотні
Хресна дорога в храмі
св. Софії у Львові
Хресна дорога в храмі
Пресвятої Євхаристії (Львів)
Хресна дорога в храмі села

Відповідальний
(кафедра, куратор,
інше)
Купчак Т.З., ЦХТ

Кількість
учасників

87

Рада з виховної
роботи, Купчак Т.З.,
ЦХТ
Рада з виховної
роботи, Купчак Т.З.,
ЦХТ

245

Минів Р.М.,
Купчак Т.З., ЦХТ
Купчак Т.З., ЦХТ

349

Рада з виховної
роботи, Купчак Т.З.,
ЦХТ
Гащук Є.С., Купчак

95

126

77
98

7
18 березня
8
25 березня
9

31 березня
10
4 квітня
11

15 травня

Новий Яричів КамянкоБуського району Львівської
області
Хресна дорога в храмі
Пресвятої Євхаристії (Львів)
Народний ансамбль танцю
«Підгір’я» учасник
Всеукраїнського фестивалю
хореографічних колективів
ім. Чупарчука
Святкування 30-річчя
народного чоловічого хору
«Дзвін»
Концертна програма
художніх колективів
університету для учасників
Всеукраїнського з`їзду
кооператорів на базі
Львівського НУВМ та БТ ім.
С.З. Ґжицького
Фестиваль гаївок

12
19 травня
13

6 червня
14
24 вересня
15

2 жовтня
16

8 жовтня
17

Обласний етап
Всеукраїнського фестивалю
художньої творчості
аграрних ВНЗ України
«Софіївські зорі» на базі
Львівського НУВМ та БТ ім.
С.З. Ґжицького
Святковий концерт з нагоди
зустрічі випускників
університету
Команда університету
«Ватра» переможець ХVІІІ
Молодіжного фестивалю
туристичної пісні «Бабине
літо», на території
відпочинкового осередку
«Верещиця» Яворівського
національного природного
парку з нагоди Всесвітнього
дня туризму
Народна хорова капела
«Ватра» учасник святкової
літургії з нагоди храмового
свята парафії св. Софії у
Львові
Концертна програма для
учасників Українськопольської конференції
пасічників

Т.З., ЦХТ
Купчак Т.З., ЦХТ

84

Купчак Т.З., ЦХТ

43

Рада з виховної
роботи, Купчак Т.З.,
ЦХТ
Минів Р.М.,,
Купчак Т.З., ЦХТ

362

Рада з виховної
роботи, Минів Р.М.,
Купчак Т.З., ЦХТ
Рада з виховної
роботи, Минів Р.М.,
Купчак Т.З., ЦХТ

498

Рада з виховної
роботи, Минів Р.М.,
Купчак Т.З., ЦХТ
Купчак Т.З., ЦХТ

426

Купчак Т.З., ЦХТ

95

Минів Р.М., Купчак
Т.З., ЦХТ

129

189

345

87

99

24 - 26 жовтня
18

19

10-12
листопада

17 листопада
20
24 листопада
21

1 грудня
22
5 грудня
23

23 грудня
24

Народний ансамбль танцю
«Підгір’я» учасник
Всеукраїнського фестивалю
хореографічних колективів
ім. М. Вантуха
Фестиваль художньої
творчості студентів першого
курсу ЛНУВМ та БТ ім. С.З.
Ґжицького – „Нові таланти
університету”
До 160- річчя від дня
народження Івана Франка
вечір патріотичного слова
«Великі роковини»
Концертна програма усіх
колективів університету які
носять звання «народний»
перед атестаційною комісією
щодо підтвердження звання
"народний". Рішенням комісії
усі колективи підтвердили
звання"народний".
До 160- річчя від дня
народження Івана Франка
вечір поезії «Зів`яле листя»
Організація зустрічі
учасників регіональної
наради проректорів ВНЗ
західного регіону України на
базі ЛНУВМ та БТ імені С.З.
Ґжицького
Організація і проведення
свята Миколая для дітей
воїнів АТО

Купчак Т.З., ЦХТ

38

Рада з виховної
роботи, Минів Р.М.,
Купчак Т.З., ЦХТ

356

Купчак Т.З., ЦХТ

348

Рада з виховної
роботи, Минів Р.М.,
Купчак Т.З., ЦХТ

389

Купчак Т.З., ЦХТ,
ФЕМ

295

Рада з виховної
роботи, Минів Р.М.,
Купчак Т.З., ЦХТ

84

Минів Р.М.,
Купчак Т.З., ЦХТ

45

Одним із основних пріоритетів діяльності університету є пропаганда
здорового способу життя, турбота про активізацію та урізноманітнення
спортивної роботи. Фізкультурно-масова та спортивна робота в ЛНУВМ та
БТ імені С.З. Ґжицького здійснюється колективом кафедри фізичного
виховання спільно із спортивним клубом, колегією студентів університету,
профкомом співробітників й профкомом студентів та аспірантів шляхом
залучання студентів, науково-педагогічних працівників і співробітників
університету до занять фізичною культурою, масовим спортом та спортом
вищих досягнень. Для здійснення цієї роботи, використовуються наявні
спортивні споруди університету у позанавчальні години.
100

Студенти
університету

та
мають

науково-педагогічні
можливість

працівники

займатись

в

і

співробітники

оздоровчих

групах

(безкоштовно) з ігрових видів спорту (волейбол, баскетбол, бадмінтон) в
ігровій залі та тенісом настільним у будні та вихідні дні . Час для їх занять
надається у вільний від денних навчальних занять після розподілу часу між
збірними командами студентів університету.
Таблиця 5.10
Участь студентів та співробітників ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького
у спортивно-масових заходах упродовж 2016 року
Дата

Назва заходу

Відповідальний

№

Кількість
учасникі
в

/п
23-24.01
1
2

2728.01.
26-29.01

3
12-14.02
4
13.02
5
16-18.02
6
7

2527.02.

8

12 –
13.03
19-20.03

9
09.04
10
11

19 –
23.04
23.04

12
11-12.05
13
13-14.05

Чемпіонат Львівської області з
класичного жиму лежачи, м. Дрогобич
Командний Чемпіонат України з
легкої атлетики у приміщенні
Чемпіонат України з вільної
боротьби серед дорослих до 23 років. м.
Київ (Конча-Заспа)
Міжнародний турнір
присвячений видатним українським
борцям та тренерам (Гран-Прі України
UWW) м. Київ
Чемпіонат України із ЗФП серед
дорослих та юніорів, Київ
Чемпіонат України з класичного
жиму лежачи, м. Коломия
Чемпіонат України з легкої
атлетики в закритих приміщеннях.
Суми
Всеукраїнський турнір з вільної
боротьби памяті О. Оніщука м.
Хмельницький
Відкритий чемпіонат
Тернопільської області з жиму лежачи,
м. Тернопіль
Відкритий кубок Лева з
класичного пауерліфтингу, м. Львів
Чемпіонат України серед юніорів
м. Б.Церква
Всеукраїнські змагання "Кубок
пам’яті Олександра Литвиненка",
Полтава
Чемпіонат України з вільної
боротьби серед жінок м. Хмельницький
Відкрита першість Житомирської

Бабич А.М.

1

Приставський Т.Г.

1

Семенів Б.С.

8

Семенів Б.С.

2

Ковтун А. А

1

Бабич А.М.

1

Приставський
Т.Г.,

1

Семенів Б.С.

7

Бабич А.М.

1

Бабич А.М.

1

Семенів Б.С.

7

Ковтун А. А

1

Семенів Б.С

3

Ковтун А. А

1
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14
13-15.05
15
27-29.05
16
28-30.05
17
17-18.06
18
24-26.06
19
22-23.07
20
27-31.07
21
8-11.09
22
17-24.09
23
24

2226.09.
24-25.09

25
01-03.10
26
07-08.10
27
08-09.10
28
14-15.10
29
14-16.10

області з веслування на човнах
"Дракон", (етап відбору у зб. к.
України), Житомир
Відкритий кубок СК ЛДУФК
"Скіф" з класичного пауерліфтингу, м.
Львів
Відкритий всеукраїнський турнір
з вільної боротьби «Чорне море»
м.Одеса
Відкритий всеукраїнський турнір
з вільної боротьби «Кубок
м.Мелітополя»
Регата на призи СК "ОТАМАН",
Львів
Чемпіонат України (етап відбору
у зб. к. України), Київ
Всеукраїнсьеі змагання "Кубок
Лева" (етап відбору у зб. к. України),
Львів
Чемпіонат Європи з веслування
на човнах «Дракон» (IDBF), Рим (Італія)
Чемпіонат світу з веслування на
човнах «Дракон» (ICF), Москва (РФ)
Чемпіонат України з класичного
пауерліфтингу, м. Полтава
Чемпіонат України з
спортивного орієнтування на
велосипедах. Київ.
Всеукраїнські змагання «Кубок
машинобудівника», Ковель
Відкритий Всеукраїнський
турнір з вільної боротьби серед юніорів
м. Коломия
Міжнародний турнір з вільної
боротьби серед жінок м. Мінськ
(Білорусь)
Відкритий кубок міста Львова
серед юніорів м.Львів
Відкритий Всеукраїнський
турнір з вільної боротьби серед жінок
памяті ЗТУ Стадника В.В., м..
Хмельницький
Кубок України, Київ

Бабич А.М.

1

Семенів Б.С

2

Семенів Б.С.

5

Ковтун А. А

1

Ковтун А. А

1

Ковтун А. А

1

Ковтун А. А

1

Ковтун А. А

1

Бабич А.М.

1

Приставський
Т.Г.,

1

Ковтун А. А

1

Семенів Б.С.

3

Семенів Б.С

1

Семенів Б.С.

2

Семенів Б.С.

3

Ковтун А. А

1

Приставський
Т.Г.,

1

Семенів Б.С

8

Семенів Б.С.

6

30
31

1516.10.
19-20.10

32
21-23.10
33

Всеукраїнські змагання зі
спортивного орієнтування на «кубок
Саса». Ужгород.
Кубок Львівської області – 2016
року з вільної боротьби серед жіночих
команд ВНЗ
Відкритий Всеукраїнський
турнір з вільної боротьби «Тернове
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11-13.11
34
35

15 –
16.11

36

23 –
25.11
26-30.11

37
38

30.1104.12
1-3.12

39
40

08 11.12
28.12.

41
42

протяго
м року

березень
43

травень
44

поле» м.Тернопіль
Міжнародний турнір з вільної
боротьби серед жінок м. Берлін
(Німеччина)
Кубок Львівської області – 2016
року з вільної боротьби серед команд
чоловіків ВНЗ,
Чемпіонат України з вільної
боротьби серед чоловіків та Кубок
України серед жінок м. Бровари
Чемпіонат України з
пауерліфтингу серед вихованців
ДЮСШ, м. Коломия
Кубок України з пауерліфтингу,
м. Коломия
Чемпіонат України з класичного
пауерліфтингу, серед студентів ВНЗ,
м. Коломия
Відкритий всеукраїнський турнір
з вільної боротьби на призи ОЧ
О.Медведя, м. Біла Церква
Всеукраїнський турнір
«Відкритий кубок Львова з легкої
атлетики». Львів.
«Універсіада Львівщини 2016
року»
(17 видів спорту)

Семенів Б.С

1

Семенів Б.С

10

Семенів Б.С

7

Бабич А.М.

1

Бабич А.М.

1

Бабич А.М.

1

Семенів Б.С

4

Приставський Т.Г.

2

Пацевко А.Й.,
Бабич А.М.,
Приставський
Т.Г.,
Семенів Б.С.,
Василів О.В.,
ГолубеваО.Т.¸
Сопіла Ю.М.,
Якимишин І.Д.,
Стахів М.М.,
Ковбан О.Л.,
Ковтун А.А.
«Спартакіада гуртожитків»
Пацевко А.Й.,
(5видів спорту)
Бабич А.М.,
Стахів М.М.,
Якимишин І.Д.,
Василів О.В.,
Голубева О.Т.,
Приставський Т.Г.
Спартакіада серед професорсько- Пацевко А.Й.,
викладацького складу ЛНУВМтаБТ
Бабич А.М.
імені С.З.Гжицького
Приставський
Т.Г.,
Семенів Б.С.,
Василів О.В.,
ГолубеваО.Т.¸
Сопіла Ю.М.,
Якимишин І.Д.,

256

288

46

103

вересень
жовтень

«Спартакіада першокурсника»
(5 видів спорту)

46

протяго
м року

Спартакіада факультетів
(6 видів спорту)

47

протяго
м року

45

Спартакіада ЛНУВМ та БТ імені
С.З.Гжицького (7 видів спорту)

Стахів М.М.,
Ковбан О.Л.,
Ковтун А.А.
Пацевко А.Й.,
Бабич А.М.,
Стахів М.М.,
Якимишин І.Д.,
Василів О.В.,
Голубева О.Т.,
Приставський Т.Г.
Пацевко А.Й.,
Бабич А.М.,
Стахів М.М.,
Якимишин І.Д.,
Василів О.В.,
Голубева О.Т.,
Семенів Б.С.,
Приставський Т.Г.
Стибель В.В.,
Пацевко А.Й.,
Бабич А.М.,
Стахів М.М.,
Якимишин І.Д.,
Василів О.В.,
Голубева О.Т.,
Семенів Б.С.,
Пилипів М.В.

582

1068

420

Протягом звітного року фахівцями кафедри фізичного виховання та
спорту університету підготовлено 4 майстри спорту, 10 кандидатів у майстри
спорту та 16 розрядник з різних видів спорту(табл.5.11).
Таблиця5.11
Підготовлено КМС, МС у ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького
впродовж 2016 року
Назва

Відповідальний

Кількість

Майстри

Семенів Б.С.
Бабич А.М.
Приставський Т.Г.
Семенів Б.С.
Бабич А.М.
Приставський Т.Г.
Василів О.В.
Семенів Б.С.

2
1
1
6
1
2
1
16

№
з/п
1
КМС
2
3

Розрядники
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Виховна робота у ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького постійно
спрямована на долучення молоді до багатств національної та світової
культури і загальнолюдських цінностей. Постійну взаємодію з органами
студентського

самоврядування,

залучення

студентського

активу

до

обговорення і розв’язання задач організації виховного процесу. Аналіз
проведеної за звітний період роботи (січень-грудень 2016 р.) свідчить, що
актуальними формами залишалися проведення різноманітних заходів як
національно-патріотичного виховання, так і мистецького спрямування. Проте
у великій мірі їх зміст визначала складна суспільно-політична ситуація в
Україні та воєнні дії на Сході нашої держави.
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РОЗДІЛ 6. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
В 2016 році для ефективної організації профорієнтаційної роботи по
забезпеченню якісного набору студентів в університет було проведено цілий
комплекс організаційних заходів з залученням всіх структурних підрозділів,
зокрема, розроблено і затверджено план першочергових заходів ректорату
щодо організації та проведення вступної кампанії у 2016 році.
Крім того на кафедри університету були передані орієнтовний перелік
заходів, які можуть плануватись при проведенні профорієнтаційної роботи та
етапи профорієнтаційної роботи.
За звітний період профорієнтаційна робота проводилась відповідно до
новацій вступної кампанії, які затверджені Міністерством освіти і науки
України.
Що зроблено конкретно:


Задіяно всі ресурси для інформаційного наповнення сайту

університету, створена сторінка – «Інформаційний центр» і «Абітурієнт –
2016».


Оновлено реєстр всіх шкіл Західного регіону України і

направлено на їх електронні та поштові адреси матеріали про університет,
факультети, спеціальності та умови прийому.


Підготовлено і розіслано оголошення про набір в найбільш

рейтингові видання України.


Проведено «День відкритих дверей».



Розроблено і видано типографським способом пакет рекламно-

агітаційних матеріалів для проведення профорієнтаційної роботи.


Запровадилася студентська програма «Знайди собі заміну»,

проведена робота в соціальних мережах.


При центрі профорієнтаційної роботи створено електронний банк

потенційних абітурієнтів, активізувалась робота в ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
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До профорієнтаційної роботи залучено органи студентського

самоврядування,

редакція

газети,

центр

інформаційних

технологій,

міжнародний відділ.


Відбулися зустрічі з обласними та районними центрами

зайнятості Львівської, Волинської та Рівненської областей, управліннями
освіти та агропромислового комплексу.


Активно брали участь в різноманітних виставках, ярмарках,

презентаціях з метою популяризації вузу, підвищенню його іміджевого
авторитету.


Створено

консультаційний

центр

для

надання

допомоги

вступникам при поданні заяв в електронній формі.


Забезпечено комплекс профорієнтаційних заходів в період

реєстрації випускників на ЗНО, розроблено заходи щодо функціонування
ЄДБО в університеті з врахуванням новацій вступної кампанії у 2016 році.


Розроблено графіки виступів членів ректорату, керівників

структурних підрозділів, відомих вчених університету у засобах масової
інформації з висвітленням історії та досягнень вузу, його перспективи
розвитку, іміджу, нових напрямів та спеціальностей ринку праці, правил
прийому тощо.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. З. Ґжицького увійшов до ТОП-20 ВНЗ, що отримали
найбільшу кількість додаткових місць держзамовлення
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РОЗДІЛ 7. ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
Відповідно

до

чинного

законодавства,

основними

завданнями

університету є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна
діяльність. Тому фінансове, матеріально-технічне та адміністративногосподарське

забезпечення

діяльності

університету

спрямовані

на

організацію та виконання його основних завдань, а також на соціальний
захист членів університетського колективу, створення належних умов праці
та відпочинку всіх категорій працівників та осіб, що навчаються.
7.1. Виконання кошторису
Обсяг

фінансування

Львівського

національного

університету

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького за 2016 рік
склав 72471,7 тис. грн.
Надходження з Державного бюджету України (загальний фонд)
становили 54735,2 тис. грн, які спрямовано на:
- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 34070,4 тис. грн;
- оплату комунальних послуг – 4038,8 тис. грн;
- виплату стипендій – 15467,0 тис. грн;
- забезпечення дітей-сиріт – 900,0 тис. грн;
- інші виплати населенню – 117,7 тис. грн.
- предмети і матеріали – 140,9 тис. грн.
Надходження за спеціальним фондом у 2016 році становили 17736,5 тис.
грн.
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Кошти спеціального фонду спрямовано на:
- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 10104,7 тис. грн,
- оплату комунальних послуг – 2814,8 тис. грн,
- відрядження – 139,2 тис. грн,
- придбання товарів і послуг (придбання канцтоварів, сантехнічних,
господарських товарів, медикаментів, оплату продуктів харчування,
транспортних послуг, зв’язку, оренди, касового обслуговування, сплати
податків, поточний ремонт) – 3935,1 тис. грн,
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 57,6
тис. грн.
- капітальний ремонт та будівництво – 639,5 тис. грн ;
- реконструкція та реставрація – 403,5 тис. грн.
Табл. 6. 1.
Структура надходжень до спеціального фонду у 2016 році
Сума, млн.
Джерела надходжень
грн.
Навчання за контрактом студентів та слухачів Інституту
7,37
післядипломної освіти
Проживання в гуртожитках студентів, аспірантів, докторантів
тощо, надходження від ННВЦ «Комарнівський»
Оренда приміщень
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків
Від підприємств, організацій
Всього

9,92
0,4
0,39
0,28
18,36

Основним джерелом надходжень до спеціального фонду в Університеті
є платні послуги з підготовки студентів, проживання студентів у гуртожитку
та надходження від господарської діяльності університету
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7.2. Господарська діяльність, експлуатація споруд та інфраструктури
університету
З метою дотримання вимог санітарних норм та норм пожежної безпеки
для забезпечення навчально-виховного процесу, проживання студентів, а
також безперебійної експлуатації навчальних корпусів та гуртожитків
університету, здійснено видатки на:
1. Поточний ремонт котельного обладнання у котельні по вул.
Рильського, 1 на суму 48800,1 грн.;
2. Поточний ремонт котла у котельні по вул. О. Басараб, 1 на суму
25901,99 грн.;
3. Перевірка та профілактика димових та вентиляційних каналів 6373,68 грн.;
4. Позачерговий технічний огляд 2-х водонагрівальних котлів вул.
Рильського, 1 - 3382,39 грн.;
5. Перевірка та випробування внутрішніх пожежних кранів та їх
обладнання пожежними рукавами - 5809,99 грн.;
6. Експертна оцінка додаткових заходів з безпечної експлуатації газового
господарства - 986,53 грн.;
7. Монтаж, пусконалагоджування системи охоронної сигналізації та
охорона приміщень - 22442,21 грн.;
8. Закупівля сантехнічних матеріалів - 29620,55 грн.;
9. Закупівля адіаторів - 66907,20 грн.;
10. Закупівля лічильника водяного -2534,40 грн.;
11. Закупівля будівельних матеріалів - 28442,90 грн.;
12. Закупівля насоса глибинного - 3500,00 грн.;
13. Заміна вікон та дверей - 41780,00 грн.;
14. Закупівля фарб, лаків, розчинників - 676,2 грн.;
15. Закупівля побутова хімія - 1500,9 грн.
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З метою життєзабезпечення, утримання приміщень та устаткування в
належному стані здійснено видатки на:
- ремонт, технічне обслуговування оргтехніки, обладнання та
приладів обліку на суму 28422,83 грн.;
- закупівля електротоварів - 14886,00 грн.;
- канцелярські товари, папір, марки, конверти, та бланкова продукція
на суму 86247,45 грн.
З метою забезпечення та утримання автотранспортного господарства
здійснено видатки на:
- ремонт та обслуговування автотранспорту на суму 31765,89 грн.
- закупівля акумуляторів та автошин автомобільних на суму 6637,16 грн.
- закупівля паливо мастильних матеріалів на суму 1275335,4 грн.
У звітному періоді діяльність ректорату, підрозділів і структур
університету спрямовувалася на збереження та підтримання в належному
стані університетського майна, проводились заходи щодо економного та
раціонального використання державних коштів.
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Додаток 1
Перелік підручників, посібників з грифом, авторами яких є науково-педагогічні працівники
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З.Гжицького
1. Кісера Я.В., Божик Л.Я. Інфекційні хвороби собак і котів: Навчальний посібник. –
Львів, 2016. – 11,39 др.арк
2. Гігієна молока і молочних продуктів. Частина 1. Гігієна молока: Підручник
/І.В.Яценко, Н.М.Богатко ……В.Я.Бінкевич, Ю.Р.Гачак. – Харків, 2016. – 24,18 др.арк
3. Гігієна молока і молочних продуктів. Частина 2. Гігієна молочних продуктів:
Підручник /І.В.Яценко, Н.М.Богатко ……В.Я.Бінкевич, Ю.Р.Гачак. – Харків, 2016. – 24,65
др.арк
4. Цісарик О.Й., Гачак Ю.Р., Турчин І.М., Сливка Н.Б. Технологія молока і молочних
продуктів: лабораторний практикум. – Львів, 2016. – 7,65 др.арк
Навчальні посібники, довідники, словники,
авторами яких є науково-педагогічні працівники Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького
1. Басараб І.М., Паска М.З., Драчук У.Р., Галух Б.І., Ромашко І.С. Довідник тестів із
дисципліни «Технологія м’яса, риби та жирів». – Львів, 2016. – 6,59 др.арк
2. Басараб І.М., Паска М.З., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Галух Б.І. Лабораторний
практикум з дисципліни «Біотехнологічні процеси у технології м’ясних продуктів». –
Львів, 2016. – 4 др.арк
3. Біохімія: посібник /Галяс В.Л., Федець О.М., Вигнан Д.С. та ін. – Львів, 2016. –
4,47 др.арк
4. Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії: посібник /Галяс В.Л.,
Федець О.М., Вигнан Д.С. та ін. – Львів, 2016. – 6,12 др.арк
5. Ваврисевич Я.С., Уйгелій Г.Ю., Фромета О.Р. d–елементи: властивості біогенних
елементів: навчальний посібник. – Львів, 2016. – 7,1 др.арк
6. Варивода Ю.Ю., Ціж Б.Р. Психологія інженерної діяльності. Тестові завдання. –
Львів, 2016. – 3,76 др.арк
7. Гачак Ю.Р., Ваврисевич Я.С., Михайлицька О.Р. Технолого-біохімічні
особливості полісахаридів. Розділ «Камеді»: посібник. – Львів, 2016. – 4,47 др.арк
8. Грицина М.Р., Р.П.Параняк, С.Й.Кропивка Міжнародна діяльність у сфері
екології. Навчальний посібник. – Львів, 2016. – 9,41 др.арк
9. Дармограй Л.М. Аналізи і методи оцінки поживності кормів. Навчальний
посібник. – Львів, 2016. – 4,47 др.арк
10. Довідник лікарських ветеринарних препаратів (форми випуску, дозування) /
Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф., Гунчак В.М. та ін. – 2 перевидання, доповнене. – Львів, 2016. –
6,7 др.арк
11. Калин Б.М., Ковальчук Н.А. Нормування антропогенного навантаження на
природне середовище: навчальний посібник. – Львів, 2016. – 7,06 др.арк
12. Калініна О.С. Текст лекцій із навчальної дисципліни «Ветеринарна вірусологія»
для студентів ІІІ курсу ФВМ. – Львів, 2016. – 10,12 др.арк
13. Калініна О.С. Текст лекцій із навчальної дисципліни «Ветеринарна вірусологія».
– Львів, 2016. – 7,06 др.арк
14. Калініна О.С. Текст лекцій із навчальної дисципліни «Ветеринарна вірусологія»
для студентів ІІ курсу ФВМ. – Львів, 2016. – 6,94 др.арк
15. Калініна О.С. Тестові та діагностичні завдання з ветеринарної вірусології для
контролю знань студентів ІІ курсу ФВМ СП. – Львів, 2016. – 7,29 др.арк
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16. Кирилів Я.І., Паскевич Г.А., Барило Б.С. Робочий зошит до виконання
лабораторно-практичних занять студентів. – Львів, 2016. – 6,35 др.арк
17. Коритко О.О., Мідяний С.В. Органічна хімія. Збірник завдань для самостійної
роботи. – Львів, 2016. – 11,88 др.арк
18. Курляк І.М. Біогеографія: Навчальний посібник. – Львів, 2016. – 5,88 др.арк
19. Леньо М.І. Основи ветеринарної медицини. Конспект лекцій. – Львів, 2016. –
5,65 др.арк
20. Навчальний посібник з навчальної дисципліни «Охорона праці» на тему:
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві /Ярошович І.Г., Чайковський Б.П., Микичак Б.М. –
Львів, 2016. – 6,47 др.арк
21. Наговська В.О. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Основи
промислового будівництва і санітарної техніки». – Львів, 2016. – 4,94 др.арк
22. Наговська В.О., Білик О.Я. Навчально-методичний посібник з дисципліни
«Проектування підприємств галузі». – Львів, 2016. – 8,82 др.арк
23. Наговська В.О., Гачак Ю.Р. Виробництво сичужних сирів на молочних заводах
невеликої потужності: Навчальний посібник. – Львів, 2016. – 9,18 др.арк
24. Наговська В.О., Сливка Н.Б. Навчально-методичний посібник з дисципліни
«Інноваційний інжиніринг молочних підприємств». – Львів, 2016. – 3,65 др.арк
25. Наговська В.О., Сливка Н.Б. Обладнання для теплової обробки молока і
молочних продуктів: Навчально-методичний посібник. – Львів, 2016. – 7,29 др.арк
26. Опорний конспект лекцій з курсу «Економіка підприємства» /О.О.Дадак,
Я.П.Березівський, Р.С.Грабовський та ін. – Львів, 2016. – 7,29 др.арк
27. Падура М.Ф. Вчені університету: 1784-2014. Довідник. – Львів, 2016. – 46,8
др.арк
28. Падура М.Ф., Карбовнік І. Lingua Latina veterinaria: навчальний посібник. –
Львів, 2016. – 23,53 др.арк
29. Падура М.Ф., Череповська Т.В. English for veterinary students. – Львів, 2016. –
13,29 др.арк
30. Падура М.Ф., Череповська Т.В. English for technological faculties. – Львів, 2016. –
14,12 др.арк
31. Паска М.З., Драчук У.Р., Ромашко І.С., Галух Б.І., Басараб І.М. Навчальнометодичний посібник з дисципліни «Інноваційний інжиніринг». – Львів, 2016. – 4,82
др.арк
32. Періг Д.П. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з технології
виробництва продукції вівчарства. Частина ІІ. – Львів, 2016. – 7,65 др.арк
33. Поживність кормів і норми годівлі сільськогосподарських тварин: Навчальнометодичний посібник /Півторак Я.І., Голодюк І.П., Наумюк О.С. та ін. – Львів, 2016. – 5,29
др.арк
34. Присяжнюк В.Я. Анатомія свійських тварин: Навчально-методичний посібник. –
Львів, 2016. – 4,59 др. арк.
35. Присяжнюк В.Я. Анатомія свійських тварин. Практикум. – Львів, 2016. – 7,65 др.
арк.
36. Присяжнюк В.Я. Анатомія свійських тварин. Нутрощі. Практикум. – Львів, 2016.
– 5,88 др. арк.
37. Присяжнюк В.Я. Українсько-латинський анатомічний словник. Соматичні
системи, нутрощі. – Львів, 2016. – 4,59 др. арк.
38. Присяжнюк В.Я. Практикум з анатомії свійських тварин. Спланхнологія. – Львів,
2016. – 5,18 др. арк.
39. Ромашко І.С., Паска М.З., Драчук У.Р., Галух Б.І., Басараб І.М. Лабораторний
практикум з дисципліни «Технохімічний контроль виробництва». – Львів, 2016. – 6,23
др.арк
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40. Ромашко І.С., Паска М.З., Драчук У.Р., Галух Б.І., Басараб І.М. Навчальнометодичний посібник з дисципліни «Технохімічний контроль виробництва». – Львів, 2016.
– 5,76 др.арк
41. Семанюк В.І., Турко І.Б., Пеленьо Р.А., Семанюк Н.В. Основи санітарної і
спеціальної ветеринарної мікробіології: навчальний посібник. – Львів, 2016. – 15,88 др.арк
42. Семенів Б.С., Якимишин І.Д., Стахів М.М. Профілююча фізична підготовка
студентів: навчальний посібник. – Львів, 2016. – 7,53 др.арк
43. Сухорська О.П., Параняк Р.П., Кропивка С.Й. Основи екології. Навчальнометодичний посібник для виконання лабораторно-практичних завдань. – Львів, 2016. –
5,94 др.арк
44. Янович Д.О. Геоаномальні зони та біота: навчально-методичний посібник. –
Львів, 2016. – 4 др.арк
Перелік методичних вказівок, розробок виданих науково-педагогічними працівниками
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З.Гжицького
1. Боднарук В.Є., Жмур А.Й., Музика Л.І., Боднар П.В. Методичні рекомендації для
проведення лабораторного заняття з дисципліни «Генетика с-г тварин з біометрією». –
Львів, 2016. – 0,94 др. арк.
2. Ваврисевич Я.С. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Загальна та неорганічна
хімія. Ч.1. Основи загальної хімії. - Львів, 2016. – 5,76 др.арк
3. Ваврисевич Я.С. Методичні вказівки до вивчення дисципліни Загальна та неорганічна
хімія. Ч.2. Неорганічна хімія. - Львів, 2016. – 3,53 др.арк
4. Ветеринарна токсикологія /Слободюк Н.М., Хомик Р.І., Гунчак В.М. та ін.. – Львів,
2016. – 3,18 др.арк
5. Віщур В.Я., Параняк Р.П. Основи екологічної освіти і культури. Методичні
рекомендації. – Львів, 2016. – 2,7 др.арк
6. Гарасимлюк М.В. Управління змінами. – Львів, 2016. – 4,18 др.арк
7. Гачак Ю.Р., Ваврисевич Я.С., Михайлицька О.Р. Технолого-біохімічні особливості
полісахаридів. Розділ «Хітин. Похідні хітину». – Львів, 2016. – 3,06 др.арк
8. Головач П.І., Стояновський В.Г., Коломієць І.А., Змія М.М. Методичні матеріали
організації навчального процесу з «Фізіології тварин» для бтф. – Львів, 2016. – 3,17 др.арк
9. Головач П.І., Стояновський В.Г., Коломієць І.А., Змія М.М. Методичні матеріали
організації навчального процесу з «Фізіології тварин» для бтф (скорочена форма
навчання). – Львів, 2016. – 3,17 др.арк
10. Головач П.І., Стояновський В.Г., Коломієць І.А., Змія М.М. Методичні матеріали
організації навчального процесу з «Фізіології тварин» для ФВМ. – Львів, 2016. – 3,65
др.арк
11. Головач П.І., Стояновський В.Г., Коломієць І.А., Змія М.М. Методичні матеріали
організації навчального процесу з «Фізіології тварин» для ФВМ (скорочена форма
навчання). – Львів, 2016. – 3,53 др.арк
12. Гордійчук Н.М. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з
дисципліни «Селекція с-г тварин». – Львів, 2016. – 3,76 др.арк
13. Дадак О.О., Дорош М.М., Грабовський Р.С., Гачек Т.С. Методичні вказівки для
проведення практичних занять і самостійної роботи з курсу «Економіка підприємства». –
Львів, 2016. – 3,88 др.арк
14. Дадак О.О., Дорош М.М., Грабовський Р.С., Гачек Т.С. Методичні рекомендації для
проведення практичних занять і виконання студентами індивідуальних завдань з курсу
«страхування». – Львів, 2016. – 2,82 др.арк
15. Душка В.І., Чемерис В.А. Теорія організації. Методичні рекомендації. – Львів, 2016. –
3,7 др.арк
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16. Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Економіка виробництва продуктів
тваринництва. Методичні рекомендації. – Львів, 2016. – 3,18 др.арк
17. Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Методичні рекомендації з дисципліни
«Економіка рибогосподарських підприємств». – Львів, 2016. – 3,29 др.арк
18. Калініна О.С. Методичні вказівки для лабораторних занять із ветеринарної вірусології.
– Львів, 2016. – 4,12 др.арк
19. Калініна О.С. Методичні рекомендації до лабораторних занять із ветеринарної
вірусології. – Львів, 2016. – 5,88 др.арк
20. Калініна О.С. Тематична самостійна робота з ветеринарної вірусології. – Львів, 2016. –
2,35 др.арк
21. Калініна О.С. Тематична самостійна робота з ветеринарної вірусології. – Львів, 2016. –
2,29 др.арк
22. Камрацька О.І., Фреюк Д.В., Браточенко О.В. Безпека життєдіяльності. Методичні
вказівки. – Львів, 2016. – 1,53 др.арк
23. Козій Б.І., Токарчук О.П., Дудик І.Р., Диндин М.Л. Комп’ютерна техніка та
програмування. Основи програмування, мова програмування. Методичні вказівки. – Львів,
2016. – 1,53 др.арк
24. Колос Б.О., Смолинець І.Б. Методичні вказівки з проведення лекційних, практичних та
самостійних занять з навчальної дисципліни «Організація праці менеджера». – Львів,
2016. – 2,94 др.арк
25. Коробка С.В. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та
самостійної підготовки студентів із дисципліни «Менеджмент організацій». – Львів, 2016.
– 1,53 др.арк
26. Коробка С.В. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни
«Менеджмент організацій». – Львів, 2016. – 1,41 др.арк
27. Коробка С.В. Методичні рекомендації із дисципліни «Керівник адміністративної
служби» до виконання практичних робіт. – Львів, 2016. – 1,41 др.арк
28. Коробка С.В. Методичні рекомендації із дисципліни «Керівник адміністративної
служби» до виконання самостійних робіт. – Львів, 2016. – 1,41 др.арк
29. Коробка С.В., Смолинець І.Б. Методичні вказівки з проведення лекційних, практичних
та самостійних занять з дисципліни «Діагностика в системі упарвління». – Львів, 2016. –
1,23 др.арк
30. Коробка С.В., Смолинець І.Б., Новак М.В. Методичні вказівки з проведення лекційних,
практичних та самостійних занять з дисципліни «Операційний менеджмент». – Львів,
2016. – 3,12 др.арк
31. Короткий словник міні-футбольної (футзальної) термінології /Соломонко В.В.,
Якимишин І.Д., Соломонко О.В. та ін.. – Львів, 2016. – 2,59 др.арк
32. Максисько О.Р., Ольхова М.Р., Ціж Б.Р., Аксіментьєва О.І. Мікропроцесорні системи
управління. Методичні настанвоки до лабораторних занять. – Львів, 2016. – 2,76 др.арк
33. Методичні вказівки до лабораторних занять з основ ветеринарної медицини для
студентів БТФ. Ч.2 /Слівінська Л.Г., Колтун Є.М., Драч М.П. та ін. – Львів, 2016. – 3,53
др.арк
34. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Технологія виробництва молока»
для студентів бтф / Соколова Г.О., Шаловило С.Г., Бойко А.О. та ін. – Львів, 2016. – 3,88
др.арк
35. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Технологія виробництва молока»
для студентів бтф /Шаловило С.Г., Гордійчук Н.М., Соколова Г.О. та ін. – Львів, 2016. –
1,06 др.арк
36. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Технологія виробництва молока»
для студентів бтф /Шаловило С.Г., Приймич В.І., Гордійчук Н.М. та ін. – Львів, 2016. – 2,7
др.арк
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37. Минів Р.М. Управління інвестиційними проектами. Методичні рекомендації. – Львів,
2016. – 2,94 др.арк
38. Минів Р.М. Управління інвестиційними проектами. Методичні рекомендації до
виконання самостійних робіт. – Львів, 2016. – 2,41 др.арк
39. Минів Р.М., Сус Г.В. Методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни
«Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції
тваринництва». – Львів, 2016. – 3,53 др.арк
40. Музика Л.І., Боднар П.В., Оріхівський Т.В. Методичні рекомендації для написання
реферату з дисципліни «Основи фахової діяльності». – Львів, 2016. – 1,41 др.арк
41. Оксіуратози тварин та птахів. Морфологія та біологія збудників оксіурозу коней,
пасалурозу кролів, гетеракозу птахів. Методи діагностики. Методична розробка для
лабораторних занять /Стибель В.В., Юськів І.Д., Данко М.М. та ін. – Львів, 2016. – 1,35
др.арк
42. Осередчук Р.С. Загальні відомості про автоматизацію виробничих процесів. Методичні
рекомендації. – Львів, 2016. – 1,06 др.арк
43. Осередчук Р.С., Сенечин В.В., Пукало П.Я. Водні ресурси України. Методичні
вказівки. – Львів, 2016. – 2,7 др.арк
44. Оцінка конституції сільськогосподарських тварин. Методичні рекомендації для
проведення лабораторного заняття/Щербатий З.Є., Кропивка Ю.Г., Музика Л.І. та ін. –
Львів, 2016. – 2,12 др.арк
45. Оцінка морфологічних і функціональних ознак та властивостей вим’я корів. Методичні
рекомендації для проведення лабораторного заняття/Щербатий З.Є., Кропивка Ю.Г.,
Музика Л.І. та ін. – Львів, 2016. – 2,35 др.арк
46. Параняк Р.П., Сухорська О.П., Янович Д.О., Градович Н.І. Екологія у ветеринарній
медицині. Методичні вказівки. – Львів, 2016. – 4,35 др.арк
47. Півторак Я.І.. Голодюк І.П. Годівля племінних і високопродуктивних тварин.
Методичні вказівки для виконання курсового проекту. – Львів, 2016. – 2,12 др.арк
48. Піх З.А., Степанюк О.І., Рамський І.О. Лабораторний практикум з дисципліни
Моделювання та прогнозування стану довкілля. – Львів, 2016. – 1,76 др.арк
49. Попадюк С.С., Приймич В.І. Методичні рекомендації для проведення лабораторнопрактичних занять з дисципліни «Технологія виробництва молока» на тему: Оцінка
екстер’єру і конституції врх. – Львів, 2016. – 3,18 др.арк
50. Попадюк С.С., Приймич В.І., Соколова Г.О. Методичні рекомендації для проведення
лабораторно-практичних занять з дисципліни «Технологія м’яса і м’ясних продуктів» на
тему: Контроль якості і м’ясних консервів. – Львів, 2016. – 2,47 др.арк
51. Попадюк С.С., Приймич В.І., Соколова Г.О. Методичні рекомендації для проведення
лабораторно-практичних занять з дисципліни «Технологія м’яса і м’ясних продуктів» на
тему: Технологія охолодження харчових продуктів. – Львів, 2016. – 1,41 др.арк
52. Попадюк С.С., Приймич В.І., Соколова Г.О. Методичні рекомендації для проведення
лабораторно-практичних занять з дисципліни «Технологія виробництва молока» на тему:
Оцінка вим’я і придатності корів до машинного доїння. – Львів, 2016. – 2,94 др.арк
53. Поперечний С.І., Гачек Т.С., Сендецька С.В. Програма виробничої переддипломної
практики для студентів 5 к. ФЕМ. – Львів, 2016. – 0,71 др.арк
54. Поперечний С.І., Гачек Т.С., Сендецька С.В. Програма дослідницько-аналітичної
практики для студентів 5 к. ФЕМ. – Львів, 2016. – 1,12 др.арк
55. Поперечний С.І., Гачек Т.С., Сендецька С.В. Програма виробничої практики для
студентів 4 к. ФЕМ. – Львів, 2016. – 1,47 др.арк
56. Приймич В.І., Попадюк С.С., Шаловило С.Г. Методичні рекомендації для проведення
лабораторного заняття на тему: Моделювання технологічного процесу потоково-цехового
виробництва молока. – Львів, 2016. – 2,94 др.арк
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57. Приймич В.І., Попадюк С.С., Шаловило С.Г. Методичні рекомендації для проведення
лабораторного заняття на тему: Моделювання технологічних процесів у птахівництві. –
Львів, 2016. – 2,35 др.арк
58. Приймич В.І., Попадюк С.С., Шаловило С.Г. Методичні рекомендації для проведення
лабораторного заняття на тему: Моделювання технологічних процесів виробництва
продукції свинарства. – Львів, 2016. – 2 др.арк
59. Приймич В.І., Попадюк С.С., Шаловило С.Г. Методичні рекомендації для проведення
лабораторного заняття на тему: Моделювання технологічного процесу потоково-цехового
виробництва молока. – Львів, 2016. – 2,94 др.арк
60. Присяжнюк В.Я. Анатомічний словник. Ч. ІІІ, ІV. – Львів, 2016. – 3,47 др.арк
61. Присяжнюк В.Я. Анатомічний словник. Ч. ІІІ, ІV. – Львів, 2015. – 3,47 др.арк
62. Продуктивність сільськогосподарських тварин і птиці. Методичні рекомендації для
проведення лабораторного заняття/Щербатий З.Є., Кропивка Ю.Г., Музика Л.І. та ін. –
Львів, 2016. – 1,65 др.арк
63. Пукало П.Я. , Сенечин В.В., Осередчук Р.С. Практикум з гідрології. – Львів, 2016. –
3,65 др.арк
64. Робочий зошит для лабораторно-практичних занять з курсу «Технологія відтворення
тварин» Ч.1. /Костишин Є.Є., Кацараба О.А., Кава С.Й. та ін. – Львів, 2016. – 2,82 др.арк
65. Робочий зошит з ветеринарної токсикології /Хомик Р.І., Слободюк Н.М., Гунчак В.М.
та ін.. – Львів, 2016. – 1,65 др.арк
66. Салата В.З., Дашковський О.О., Богатко Н.М., Бінкевич В.Я. Гігієна меду. Методичні
рекомендації для студентів спеціальності ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза. – Львів, 2016. – 2,94 др.арк
67. Соколова Г.О. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних
занять з дисципліни «Технологія виробництва молока» на тему: Облік і оцінка молочної
продуктивності корів. – Львів, 2016. – 2 др.арк
68. Соколова Г.О. Методичні рекомендації для проведення лабораторно-практичних
занять з дисципліни «Технологія виробництва молока» на тему: Методи обліку і оцінка
росту молодняку врх. – Львів, 2016. – 2 др.арк
69. Степанюк О.І., Кіндрат О.В. Інформаційні наукові комунікації. Методичні вказівки. –
Львів, 2016. – 2,53 др.арк
70. Стояновський В.Г., Колотницький В.А. Патологічна фізіологія травлення, печінки та
нирок. Навчальний посібник для лаб. занять та самостійної роботи. – Львів, 2016. – 1,65
др.арк
71. Стояновський В.Г., Колотницький В.А. Патологічна фізіологія ендокринної та нервової
систем. Навчальний посібник для лаб. занять та самостійної роботи. – Львів, 2016. – 1,41
др.арк
72. Стояновський В.Г., Колотницький В.А., Мацюк О.І. Патологічна фізіологія тварин
(загальна нозологія). Навчальний посібник для проведення лаб. занять та самостійної
роботи. – Львів, 2016. – 1,53 др.арк
73. Стояновський В.Г., Колотницький В.А., Мацюк О.І. Патологічна фізіологія системи
крові, кровообігу та дихання. Навчальний посібник для проведення лаб. занять та
самостійної роботи. – Львів, 2016. – 3,53 др.арк
74. Стояновський В.Г., Колотницький В.А., Змія М.М., Мацюк О.І. Збірник фізіологічних
термінів. – Львів, 2016. – 2,23 др.арк
75. Сухорська О.П., Градович Н.І. Загальна екологія. Контрольні завдання для підготовки
до іспиту та самостійної роботи. – Львів, 2016. – 4,23 др.арк
76. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Федорович В.С., Демус Н.В., Венгрин А.В. Збірник
питань та завдань для проведення підсумкової контрольної роботи з анатомії свійський
тварин «Серцево-судинна система, лімфатична система, органи кровотворення та
імунного захисту, ендокринні залози». – Львів, 2016. – 1,35 др.арк
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77. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Федорович В.С., Демус Н.В., Венгрин А.В. Збірник
питань та завдань для складання екзамену з анатомії свійський тварин «Серцево-судинна
система, лімфатична система, органи кровотворення та імунного захисту, ендокринні
залози». – Львів, 2016. – 1,12 др.арк
78. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Федорович В.С., Демус Н.В. Завдання для
екзаменаційного контролю з анатомії свійський тварин «Апарат руху, шкірний покрив,
нутрощі». – Львів, 2016. – 1,53 др.арк
79. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Федорович В.С., Демус Н.В. Завдання для
екзаменаційного контролю з анатомії свійський тварин. – Львів, 2016. – 1,82 др.арк
80. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Федорович В.С., Демус Н.В. Збірник питань та завдань
для проведення колоквіуму з анатомії свійський тварин «Апарат руху, шкірний покрив,
нутрощі». – Львів, 2016. – 1,53 др.арк
81. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Федорович В.С., Демус Н.В. Збірник питань та завдань
для проведення колоквіуму з анатомії свійський тварин «Апарат руху, шкірний покрив,
нутрощі (апарат травлення)». – Львів, 2016. – 1,53 др.арк
82. Федорович В.В., Осередчук Р.С., Попадюк С.С. Транспортування забійних тварин і
птиці на м’ясопереробні підприємства. Приймання тварин на м’ясопереробні
підприємства. – Львів, 2016. – 3,18 др.арк
83. Б.П.Чайковський, Гордійчук Л.М., Шалько А.В. Методичні рекомендації для
проведення лабораторної роботи №6 на тему Видалення внутрішніх органів та розпиловка
туш (нутрування) з дисципліни «Технологічне обладнання цехів по переробці продуктів
тваринництва». – Львів, 2016. – 1,18 др.арк
84. Б.П.Чайковський, Гордійчук Л.М., Білаш Ю.П. Методичні вказівки до виконання
лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Технічні засоби у аквакультурі» на тему
Конструкції машин і механізмів для годівлі риби. – Львів, 2016. – 1,29 др.арк
85. Б.П.Чайковський, Гордійчук Л.М., Білаш Ю.П., Ярошович І.Г. Методичні вказівки до
виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Технічні засоби у аквакультурі»
на тему Конструкції машин і механізмів для обробки кормів. – Львів, 2016. – 1,06 др.арк
86. Б.П.Чайковський, Гордійчук Л.М., Шалько А.В. Методичні рекомендації для
проведення лабораторної роботи №8 на тему Переробка птиці з дисципліни «Технологічне
обладнання цехів по переробці продуктів тваринництва». – Львів, 2016. – 1,76 др.арк
87. Чемерис В.А., Душка В.І, Максим В.Л. Організація виробничих процесів в
тваринництві. Методичні вказівки. – Львів, 2016. – 1,65 др.арк
88. Шульський М.Г., Диндин В.Л. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з
дисципліни «Менеджмент та адміністрування». – Львів, 2016. – 2,35 др.арк
89. Шульський М.Г., Диндин В.Л., Шульський А.В. Методичні рекомендації для
проведення
семінарсько-практичних
занять
з
дисципліни
«Управління
конкурентоспроможністю підпримєства». – Львів, 2016. – 3,12 др.арк
90. Щербатий З.Є., Музика Л.І., Боднар П.В. Методична розробка лабораторного заняття з
дисципліни розведення с-г тварин на тему: Індивідуальний розвиток с-г тварин. – Львів,
2016. – 2,47 др.арк
91. Щербатий З.Є., Музика Л.І., Боднар П.В. Екстер’єр сільськогосподарських тварин та
методи його оцніик. Методична розробка. – Львів, 2016. – 3,53 др.арк
92. Янович Д.О., Параняк Р.П., Віщур В.Я. Основи біобезпеки і біозахисту. Методичні
рекомендації до практичних занять. – Львів, 2016. – 3,06 др.арк
93. Ярошович І.Г., Чайковський Б.П., Микичак Б.М., Ярошович Т.С. Методичні вказівки з
дисципліни Рибогосподарська техніка з основами геодезії. – Львів, 2016. – 1,65 др.арк
94. Ярошович І.Г., Чайковський Б.П., Микичак Б.М., Ярошович Т.С., Шалько А.В.
Навчальний посібник з дисципліни «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі»
на тему «Освітлення виробничих приміщень». – Львів, 2016. – 2,82 др.арк
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Додаток 2
За результатами моніторингу наявних вакансій створено базу даних
роботодавців.
База даних роботодавців (підприємств, установ і організацій).
Назва підприємства, з
яким співпрацює ВНЗ
1
Бережанська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини
Богородчанська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини
Буська районна державна
лікарня ветеринарної
медицини

Великоолександрівська
районна державна лікарня
ветеринарної медицини
Ветеринарна клініка
«4 лапи»
(ФОП Каганець І.М.)
Ветеринарна клініка
ПП Коцюбинський Г.А.
Ветеринарний центр
VETMED
(ФОП Плясківський П.П.)
Вінницька міська
державна лікарня
ветеринарної медицини

Адреса та контактний номер
телефону підприємства
Напрям співпраці
(контактна особа)
2
3
Факультет ветеринарної медицини
Тернопільська обл.
м. Бережани, Ватутіна, 1
Ветеринарна медицина
Прокопенко Ярослав
Практична підготовка
Спиридонович
студентів, працевлаштування
Тел.(03548) 21476
Ярослава Мудрого вул. 5
м.Богородчани, ІваноФранківська,
Тел.+380 3471 21891
вул. Богдана Хмельницького, 90
м.Буськ
Львівська обл.
Нурієва Марія Юріївна
Тел. 21644
Херсонська обл.,
Великоолександрівський р-н,
смт Велика Олександрівка вул.
Воровського буд. 19
Свердленко Станіслав
Олександрович Тел. 21269
м. Мукачево, Закарпатська обл.
+380 (50) 5363372
м. Горохів Волинськаобл.
м. Львів
вул. Нечуя Левицького 10/1.
Плясківський Павло
тел. (032)238-68-18
м. Вінниця
Вінницька обл.
вул.Максимовича, 19
Ковальчук Юрій Петрович
тел. (0432) 570293

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
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вул.Копачівська БУД. 5
м.Волочиськ
Хмельницької обл.
Ващук Володимир
Володимирович
Тел. 36639

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Головне управління
Держпродсоживслужби у
м. Києві

Київ, вул. Волинська, 12
Тел. +380 (44) 245-78-02

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Головне Управління
Держпродсоживслужби у
м. Львові

м.Львів, вул. Промислова 9
Подоляк Володимир
Павлович
(032) 252-69-29

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Господарства з
вирощування та відгодівлі
свиней
(ФОП Кузьмін П. В.)

м. І.-Франківськ

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Гусятинська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини,
Тернопільської обл.

Гусятинський район, м.Гусятин,
Січинського, 20
Фірман Володимир
Володимирович Тел.(03557)
25393

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Державний науководослідний контрольний
інститут ветеринарних
препаратів та кормових
добавок

м Львів, 11
вул.Донецька
тел. +380 32 252-33-72

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

м. Львів
вул. Театральна, 18
Тел.: 235-69-17.
м. Радехів
Львівська обл
вул.Степанівська, 7
Крет Ігор Юрійович
Гощанський р-н Рівненська обл.
с. Тучин,
вул. Наливайка, 13
Тітенко Андрій Олексійович
Тел. (03650) 21762
Старосинявський р-н,
Хмельницька обл.
с.Пасічна
Таєнчук Віталій Павлович
Тел. 067 3809910
Дрогобицький р-н, Львівська
обл.
м.Дрогобич вул. Пилипа Орлика
буд. 15
Коропись Лев Михайлович
Тел. 39056
Жидачівський район, м.
Жидачів, вул. Залізнична, 7а

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Волочиська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини

Державний природничий
музей НАН України
ДП «ДГ Радехівське»

ДП господарство
«Тучинське»

ДПДГ «Пасічна»

Дрогобицька районна
державна лікарня
ветеринарної медицини
Жидачівська района
державна лікарня

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
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ветеринарної медицини,
Жидачівського р-ну,
Львівської області

студентів, працевлаштування

Зарічненська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини

Рівненська обл. Зарічненський
р-н, смт Зарічне вул. Центральна
буд. 143
Смоляк Валентина Миколаївна
Тел. 30724

ЗАТ «Меркурій Холдинг
групп»

м. Калуш, Івано-Франківська
обл.

Івано-Франківська міська
державна лікарня
ветеринарної медицини,

м.Івано-Франківськ
Вулиця Каховська, 15
+38 (0342) 78-54-07
Вул. Зелена буд. 5
Кам’янко-Бузька районна
м.Кам'янка-Бузька
державна лікарня
Львівської обл.
ветеринарної медицини
Браташ Петро Петрович
Телефон 51618
Рівненська обл., Костопільський
Костопільська районна
р-н, м.Костопіль вул. Рівненська
державна лікарня
буд. 105
ветеринарної медицини,
Кичан Петро Миколайович
Рівненської обл.
Тел. 27736
с.Підлісці, Шевченка, 5
Кременецька районна
Кульчицький Зіновій
державна лікарня
Михайлович
ветеринарної медицини,
Тел.(03546) 31177
Тернопільська обл.,
Лановецький р-н, м.Ланівці вул.
Ланівецька районна
Тернопільська буд. 14
державна лікарня
Шелестовський Сергій
ветеринарної медицини
Анатолійович
Телефон
21606
Факс
21592
Львівська міська державна
вул. Промислова, 9, Львів,
лікарня ветеринарної
Львівська область, Україна
медицини
+380 322 522 724
Львівська приватна
м. Львів
ветеринарна медицина
вул. Сихівська, 26
(ФОП Лехів Ю.С.)
тел.032 221-7226
Львівська обл., Мостиський р-н,
Мостиська районна
м.Мостиська вул. 16 липня буд.
державна лікарня
49
ветеринарної медицини
Дида Богдан Іванович
Тел. 41142
НД СТзОВ «Турія»

Ковельський р-н, Волинська
обл.

ПАП «Агропродсервіс»

Тернопільський р-н,
Тернопільська обл.
с. Настасів

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
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ПАТ «Львіський
холодкомбінат»
Підволочиська района
державна лікарня
ветеринарної медицини

ПП «Ардовецьке»

ПП «КРП»

ПП «Хутір Новий»
Пустомитівська района
державна лікарня
ветеринарної медицини
Самбірська міська
державна лікарня
ветеринарної медицини,
Самбірського р-ну,
Львівської обл.
СВК «Перемога»

СВК «Серницький»

СВК ім.О.С. Панасюка
СГ товариства у формі
ТзОВ «СКИТ»
СГПП «Рогожани»

Сільськогосподарське
підприємство імені
Воловікова

Березовський Р.З.
+38 (0352) 49-80-32
м. Львів
вул. Повітряна, 2
тел. +38 032) 245-87-62
м.Підволочиськ, Тернопільська
обл., вул.Гончара, 23
Швець Ігор Іванович
(03543) 21225
Виноградівський р-н,
Закарпатська обл
с. Підвиноградів,
вул. Жовтнева, 3
Тел. (03143) 23754
Волинська обл., м. Луцьк, вул.
Карбишева, 2
Марковський Вадим
Миколайович
Тел.+38 (0332) 788957
Жовківський р-н, Львівська обл.
с. Нова Кам’янка
Лев Іван Миколайович
Тел. (067) 7063541
Львівська обл.
Пустомитівський район, с.
Наварія, вул. Львівська, 139
м. Самбір, вул. Річна, 5
Іваничівсьокий р-н, Волинська
обл., с. Клепачі
Тел.(05362) 3-25-56
Зарічненський р-н, Рівненська
обл. Зарічненський р-н,
с.Серники
Тел. (03632) 3-46-11
Волинська обл с.Бобли
Турійського р-ну
тел.: (3363) 9-66-43
м. Жовква
Львівська обл.
Волинська обл., ВолодимирВолинський р-н, с.Рогожани
Рогожаны
Тел (03342) 2-49-20,
9-43-43
Рівненська обл., Гощанський рн, с. Горбаків,
вул. Шкільна, 12

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
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СПП «Злагода»,
Тернопільська районна
державної лікарня
ветеринарної медицини
Тернопільська регіональна
державна лабораторія
ветеринарної медицини
Тернопільської обл.
ТзОВ «Агроль»,
Яворівського р-ну,
Львівської обл.
ТзОВ «Агротучапи»

ТзОВ «АгроТучапи»
ТзОВ «Барком»,
Пустомитівського р-ну,
Львівської обл.
ТзОВ
«Бучачагрохлібпром»
ТзОВ «ВВ Агро»

ТзОВ «Волинь Нова»

ТзОВ «Галіївський
маслозавод»

ТзОВ «Городище»

ТзОВ «Друг голубів»

Пилипчук Микола Михайлович
38 (03650) 64141
Дубровицький р-н Рівненська
область, с.Висоцьк
Новик Микола Григорович.
Тел. 03658) 2-09-77
смт. Березовиця, Тернопільської
обл., Енергетична, 56
Гнатишин Павло Васильович
Тел.(0352) 270184
м.Тернопіль, вул.Князя
Острозького, 68
Мусієнко Микола Тимофійович
Тел.(0352) 522083
Львівська обл., Яворівський р-н,
с. Жорниська
Шопська Ольга Василівна
Тел. (0322) 981223
вул. Стрийська, 129
Кутецький Юрій
Володимирович
Тел (067) 7338825
м. Львів
вул. Стрийська, 129
Тел. (067) 7338825
м. Львів,
вул. Героїв УПА, 80а,
Тел. (032) 232-80-93
м. Бучач
Тернопільська обл.
Бучацький район, Галицька, 160
Тел.(03544) 26188

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Ківерцівський р-н, Волинська
обл.

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Горохівський р-н
Волинська обл.
с. Ватин
Тел. (067) 3323035
Чуднівський р-н, Житомирська
обл. м. Житомир, вул. Вітрука, 6
Приймальня
(0412) 418-368,
418-926, 418-927
Луцький р-н,
Волинська обл.
с. Городище, вул. Шкільна, 32
Никонюк Анатолій
Олександрович Тел.(0332)
797541
Тисменицький р-н,
Ів.-Франківська обл.

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
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студентів, працевлаштування
ТзОВ «Кормотех»

ТзОВ «Лівчиці»

ТзОВ «Луга»
ТзОВ «Перв’ятичіАгроком»
ТзОВ ім. Данила
Галицького

ТОВ «Дан-Фарм Україна»

Ужгородська районна
державна лікарня
ветеринарної медицини,
Закарпатської обл.
Управління ветеринарної
медицини в Корецькому
р-ні Рівненської обл.
Управління
Держпродсоживслужби у
Бродівському р-ні,
Львівської обл.
Управління
Держпродсоживслужби у
Верховинському р-ні, Ів.Франківської обл.
Управління
Держпродсоживслужби у
Володимирецькому р-ні,
Рівненської обл.
Управління
Держпродсоживслужби у
Жовківському р-ні,
Львівської обл.
Управління

Яворівський р-н, Львівської обл.
с.Прилбичі
Юрій Рудка
Тел.+38032298-98-39
Львівська обл., Жидачівський рн, с.Лівчиці
Лівчиці
Тел. (8097) 343-41-21
В.-Волинський р-н, Волинська
обл.
Львівська обл., Сокальський р-н,
с.Перв'ятичі
Тел.380673741280
Яворівський р-н Львівська обл
с. Віжомля
Запотічний Євген Іванович
Тел.(03259) 21388
Кагарлицький р-н
Київська обл.
с. Халча, вул. Шевченкових, 32
Тел. +38 (04573) 30530
Соренсен Мортен
м.Ужгород вул. Минайська буд.
37
Чернов Павло Володимирович
Телефон
26940
Факс 671237
м.Корець
Рівненська обл.
вул.Ватутіна буд. 2а
Гнатюк Володимир Петрович
Телефон
21644
Факс 21644
80600, м.Броди,
вул. Веста, 3
Мартинишин Ігор Михайлович
тел./факс (03266) 4-21-73

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

м. Галич, вул. С.Бандери
Гриник Михайло Михайлович
тел. (0231) 2-29-30

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

смт Володимирець,
вул.Грушевського, 2
тел. (3634) 2-33-13

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

м.Жовква, Львівська обл,

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Золочівський район, с.Ясенівці,

Ветеринарна медицина
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Держпродсоживслужби у
Золочівському р-ні,
Львівської обл.
Управління
Держпродсоживслужби у
Радивилівському р-ні,
Рівненської обл.
Управління
Держпродсоживслужби у
Сокальському р-ні,
Львівської обл.
Управління
Держпродсоживслужби у
Стрийському р-ні
Львівської обл.
Управління
Держпродсоживслужби у
Яворівському р-ні,
Львівської обл.
ФГ «Пилипець»
Фермерське господарство
«Під’ярків»
Фермерське господарство
«Агро Вікторія»
Фермерське господарство
«Агро-Фарм»
Фермерське господарство
«Помірки»
Фермерське господарство
«РадивилівАгро Стар»

Фермерського
господарства
«Грабович О.В.»
Фермерського
господарства

вул.Львівська, 2а
Козак Стефан Модестович
тел./факс (03265) 5-20-42
м.Радивилів
вул. Тиха буд. 82
Іськів Омелян Юліанович
Тел. 43591
м.Сокаль,
вул.Чайковськго, 64
Климчук Петро Павлович
тел./факс (03257) 7-30-54
82427, Стрийський район,
с.Добряни, вул.Львівська, 9
Чмелик Володимир Атанасович
тел. (03245) 5-84-94
тел./факс (03245) 5-84-70
81000, м.Яворів, вул. Січових
Стрільців, 5
Бундз Юрій Степанович
тел.(03259) 2-16-52
тел./факс (259) 2-16-52
Яворівський р-н, Львівська обл.
с.Смолин
Пилипець Марія Іванівна
с. Під’ярків Перемишлянський
р-н, Львівська обл
Пира Сергій Омелянович
80322757633
Львівська обл., Пустомитівський
р-н, с.Муроване
Касперський Віктор Богданович
Тел. 80504303858
Шумський р-н, Тернопільська
обл., с.Залісці
Кожан Петро Володимирович
Тел. 55318
Стрийський р-н, Львівська обл.
35540, Рівненська обл.,
Радивилівський р-н,
с. Сестрятин
Ніколайчук Галина Миколаївна
Тел.(03633) 42536
Миколаївський р-н, Львівська
обл., с. Рудники,
вул. Дрогобицька, 3
Грабович Оксана
Володимирівна
Тел. +38 (067) 9607208
Жовківський р-н, Львівська обл.
М.Куликів вул. Гагаріна, буд.24

Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
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«Веселка-М»
Фермерського
господарства
«Кришталева криниця»
Фермерського
господарства
«Кунчанський»,
Хмельницька міська
державна лікарня
ветеринарної медицини

1
ПАТ «Львівський
холодокомбінат»

С.-г. приватне
підприємство «Оберіг»

ТзОВ «Агротехніка»

ФГ «Галичани АГРО»

ФГ «Житниця»

ФГ «Славутич 2007»

Філія ТзОВ «Барс»

Лелик Петро Ярославович
Тел.+38 (032) 5231145
Миколаївський р-н Львівська
обл., с. Криниця
Мотичка Юрій Володимирович
Тел. +38 (032) 4160907
Теофіпольський р-н,
Хмельницька обл. м.Кунча
Пицюк Володимир
Володимирович
м.Хмельницький
Хмельницька обл.
вул. Чорновола, 176/1,
Телефон: (0382) 643106

студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування
Ветеринарна медицина
Практична підготовка
студентів, працевлаштування

Біолого-технологічний факультет
2
3
М. Львів
Сільське господарство
вул. Повітряна 2
твариництво, практична
підготовка студентів,
стажування,
працевлаштування
Львівська обл. КамянкоСільське господарство
Бузький р-н. Ненчук Т. Б.
твариництво, практична
підготовка студентів,
стажування,
працевлаштування
М. Луцьк Волинська обл., вул.
Сільське господарство
Єршова 11
твариництво, практична
підготовка студентів,
стажування,
працевлаштування
Волинська обл. Горохівський
Сільське господарство
р-н. с. Хмельницьке
твариництво, практична
підготовка студентів,
стажування,
працевлаштування
Рівненська обл. Дубенський р.Сільське господарство
н Буханський В.О.
твариництво, практична
підготовка студентів,
стажування,
працевлаштування
Львівська обл. Дрогобицький
Сільське господарство
р-н. с. Бійничі
твариництво, практична
підготовка студентів,
стажування,
працевлаштування,
Львівська обл. Радехівський рСільське господарство
н. Комарницький М.О.
твариництво, практична
підготовка студентів,
стажування,
працевлаштування
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Факультет харчових технологій та біотехнології
1
2
3
Ботанічний сад Львівського
Практична підготовка студентів,
м.Львів, вул.Черемшини, 44
національного університету
стажування
380-322-27-83-69
імені І.Франка
ВАТ «Жидачівський сирзавод»
м. Жидачів, Жидачівський
Практична підготовка студентів,
р-н, Львівська обл.,
стажування, працевлаштування
вул. Франка, 1
81700
Тел. (03239) 31157;
(03239) 32398
обл.Львівська,
Практична підготовка студентів,
ВАТ Львівський
р-н.Миколаївський,
стажування, працевлаштування
облрибкомбінат
с.Рудники, вул.Рибгоспна, 9
Волиньхолдинг ТзОВ ТМ
смт. Торчин Волинська
Практична підготовка студентів,
Торчин Продукт
область,
стажування, працевлаштування
вул. Івана Франка, 4
Тел. (0332) 776848
ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ,
79495,
Практична підготовка студентів,
КОМПАНІЯ, ТОВ
м. Винники,
стажування, працевлаштування
вул. Шевченка, 1д
+38 (032) 2963504
Департамент еко-логії та
Практична підготовка студентів,
м.Львів,
природних ресурсів облдержстажування, працевлаштування
вул.Стрийська, 98
адміністрації у Львівській
(032) 238-73-83
області
обл.Волинська,
Практична підготовка студентів,
Державна екологічна інспекція
м.Луцьк,
стажування, працевлаштування
у Волинській області
вул.С.Бандери, 20
м. Рівне, вул. Данила
Практична підготовка студентів,
Державна екологічна інспекція
Галицького,19
стажування, працевлаштування
у Рівненській області
тел. 0(362)635202
Львівська обл.,
Практична підготовка студентів,
рн. Перемишлянський
стажування, працевлаштування
Державне підприємство
м. Бібрка,
"Бібрське лісове господарство"
вул. В.Стуса, 44
тел.: (03-263) 43225, 03-26343187
Державне підприємство Равам. Рава-Руська, Львівська
Практична підготовка студентів,
Руський спиртовий завод
область, Жовківський р-н,
стажування, працевлаштування
вул. 22 січня, буд. 50
80316
Тел. 8(03252)43-397,
43-512
Державний
м.Львів,
Практична підготовка студентів,
науково-дослідний інститут
вул. М. Кривоноса, 6
стажування, працевлаштування
«Система»
(032) 239-92-00
Львівська обл., м. Дрогобич, Практична підготовка студентів,
ДП «Дрогобицьке лісове
вул. Стрийська, 29.
стажування, працевлаштування
господарство»
Тел.(03244) 23237.
ДП «Львівстандартм.Львів,
Практична підготовка студентів,
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метрологія»
ДП «Ратнівське ЛМС»
ДП Горохівське ЛМГ
ДП Львівський хлібзавод №5
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
М’ЯСОКОМБІНАТ, ПАТ
Інститут біології тварин НААН
Інститут екології Карпат

Комарнівське лісництво
Львівське обласне управління
лісового та мисливського
господарства
ЛЬВІВСЬКИЙ
ЖИРКОМБІНАТ, ПАТ

вул.Кн.Романа, 38
(032)26-60-30
смт.Ратне, вул.Б.Хмельницького, 67
Горохів, Волинська область
Берестецька, 2, м.
тел.: (3379) 2-21-78
м. Львів, вул. Хлібна, 2
79035
Тел. (032) 2977270
76005, м. Івано-Франківськ,
вул. Петлюри, 10
(03422) 23417
м.Львів, вул.Стуса, 38
+380 32 260-07-95
м.Львів,
вул.Козельницька, 4
(032) 270-74-30
обл.Львівська,
м. Комарно
вул. Щирецька,59
тел.43-183
м.Львів, вул.Яворницького,
8б

стажування.
Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування
Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування
Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування
Практична підготовка студентів,
стажування,
працевлаштування.
Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування
Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування
Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування
Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування
Практична підготовка студентів,
стажування,

ПАТ «Рівнеазот»

79015, м. Львів, вул.
Городоцька, 132
(032) 2440200
Львівська область,
Бродівський район,
с. Підгірці,
вул. Гагаріна, 2-б,
тел.(03266) 4-40-05,
обл.Львівська,
р-н. Сколівський,
м.Сколе, вул.кн.Святослава,
3
+38(03251) 2-14-11
2-15-65
м. Дубно,
Рівненська обл.,
вул. Грушевського,
117 а,35600
Тел.: +38 (03656) 2-35-43
м. Львів,
вул. Повітряна, 2
79025
Тел. (032) 2673466
м. Рівне, вул. Гоголя, 12.
Телефон: +38 (0362) 612201

ПАТ Львівська кондитерська

м. Львів, вул. Ткацька,

Практична підготовка студентів,

НПП «Північне Поділля»

НПП «Сколівські Бескиди»

ПАТ „Дубно-молоко”

ПАТ «Львівський
холодокомбінат»

Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування

Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування

Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування

Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування
Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування
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фабрика «Світоч»
ПП «Європацукор»

ПрАТ «Галичина»

ПФ «Білаки»

Радехівське лісомисливське
господарство
Ратнівське
лісомисливське господарство
РОСАНА,
М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ
КОМПЛЕКС, ДОЧП ТОВ
"РОСАН-АГРО"
Сокальське дочірнє
лісогосподарське підприємство
«Галсільліс»
ТзОВ «Барком»
Родинна ковбаска
ТМ "Щирецькі ковбаси"
ПП Степанкова
ТОВ «ПУСТОМИТИ М'ЯСО»

Управління водного
господарства
Філія «Львівський молочний
комбінат ППКФ «Прометей»
ХІНКЕЛЬ-КОГУТ, ТОВ

буд.10, Тел. (032) 2402500
смт. Іваничі, Волинська обл.,
Іваничівський
р-н,
вул. Заводська, 18
45300
Тел. (03372) 21865
м. Радехів, Львівська
область, вул.
Б.Хмельницько-го 120
80200
Тел./факс:
032 2957629
032 2326200
М.Самбір, Львівської обл.,
Вул.Козацька,3
0323634358

стажування, працевлаштування
Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування

м. Радехів,
вул. Витківське, 26
тел: (03-255) 2-11-61
Волинська обл., Ратнівський
р-н, смт. Ратне, вул.
Хмельницького, 67
Тел.(03366) 21450
77000 Івано-Франківська
обл., Рогатинський р-н, м.
Рогатин, вул. Галицька, 128
+38 (03435) 24447
м. Сокаль,
вул.Горького 8-а
Тел. 21441.
79015, м. Львів,
вул. Героїв УПА, 80а
(032) 295-72-62

Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування

Львівська обл.,
Пустомитівський р-н, смт.
Щирець, вул. Острівська
(067) 37 05 824
81100, Львівська обл. м.
Пустомити, вул. Лисенка, 29
03230-41094
м.Кам'янка-Бузька вул. Я.
Мудрого, 27
тел. 51314
м. Львів, вул.
Б.Хмельницько-го 302
79037
Тел. 294-05-01
81500, Львівська обл.,
Городоцький р-н, с. Березець

Практична підготовка студентів,
стажування,
працевлаштування.

Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування

Практична підготовка студентів,
стажування,
працевлаштування.

Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування
Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування
Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування
Практична підготовка студентів,
стажування,
працевлаштування.

Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування
Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування
Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування
Практична підготовка студентів,
стажування, працевлаштування
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(03231) 32207
обл.Львівська,
Практична підготовка студентів,
р-н.Яворівський,
стажування, працевлаштування
смт.Івано-Франкове,
вул.Зелена,23
8(03259)3-31-35
Факультет економіки та менеджменту
Львівська обл., Кам'янкаПрактична підготовка студентів,
Агрофірма "Загаї" (ТзОВ)
Бузький р-н, с. Жовтанці
стажування, працевлаштування
Навчально-спортивна база
79008, м. Львів, вул.
Практична підготовка студентів,
літніх видів спорту
Клепарівська, 39 а
стажування, працевлаштування
Львівська обл., Городоцький Практична підготовка студентів,
ПА "Наукова"
р-н, м. Городок
стажування, працевлаштування
Львівська обл., Яворівський Практична підготовка студентів,
ПОП "Вікторія"
р-н,
стажування, працевлаштування
с. Черчик
Львівська обл., м. Стрий,
Практична підготовка студентів,
ПП "Агротем"
вул. Валова, 3
стажування, працевлаштування
Львівська обл.,
Практична підготовка студентів,
СФГ "Крив'яка В.І."
с.Черневе
стажування, працевлаштування
Волинська обл.,
Практична підготовка студентів,
ТзОВ "КП Верес"
м. Ковель.
стажування, працевлаштування
вул. Грушевського, 79
Львівська обл.,
Практична підготовка студентів,
ФГ "Початок"
Буський р-н, с. Утішків
стажування, працевлаштування
Яворівський НПП
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