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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти
Повідомляємо, що Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького виконує обов‟язкові критерії
надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти, якими є:
1. Виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, Ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти.
2. Позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом вищої
освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього
забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого частини другої статті
16 Закону України “Про вищу освіту” (критерій починає застосовуватися через два
роки після затвердження Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти відповідних вимог, до цього його виконання не є обов‟язковим).
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти Львівського національного університету ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З.Гжицького розроблена, затверджена Вченою радою
університету (протокол № 5 від 26.06.2017 р., наказ ректора від 26.06.2017 р. № 127)
та функціонує. Сертифікація системи внутрішнього забезпечення якості буде
проведена після затвердження Національним агентством із забезпечення якості
вищої освіти відповідних вимог.
3. Відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти.
Порушення Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в Львівському
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З.Гжицького відсутні.
4. Наявність єдиного інформаційного середовища закладу вищої освіти, в
якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності.
В Львівському національному університеті ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З.Гжицького розроблене і впроваджене єдине інформаційне
середовище на основі автоматизованої системи «Деканат» та інформаційних систем
і сервісів, які забезпечують автоматизацію основних процесів його діяльності.
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5. Розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти обов‟язкової
інформації, передбаченої законодавством.
На веб-сайті Львівського національного університету ветеринарної медицини
та біотехнологій імені С.З.Гжицького http://lvet.edu.ua/ розміщена обов‟язкова
інформація, передбачена законодавством.
ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти
Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти
Ступінь
(ОКР)

Бакалавр

Код та
спеціальність

073 Менеджмент
075 Маркетинг

Кількість

1

Проходили
стажування
в іноземних
ЗВО2

Здобули
призові
місця3

Іноземних
громадян4

Громадян
з країн
членів
ОЕСР5

7

5

129
84

081 Право
101 Екологія
162 Біотехнологія та
біоінженерія
181 Харчові технології
204 Технологія виробництва
і переробки продукції
тваринництва
207 Водні біоресурси та
аквакультура
211 Ветеринарна медицина
242 Туризм
6.030507 Маркетинг
6.030601 Менеджмент
6.040106 Екологія
6.051401 Біотехнологія
6.051701 Харчові
технологія та
інженерія
6.090102 Технологія
виробництва та переробки
продукції тваринництва
6.090201 Водні біоресурси та
аквакультура
6.110101 Ветеринарна
медицина

43
51
27

2

94

2

112
28

1

105
22
25
28
50
35

6

37

88
27
389

3

Магістр

Доктор
філософії

011 Освітні педагогічні
науки
051 Економіка
073 Менеджмент
074 Публічне управління та
адміністрування
075 Маркетинг

8
25
43
23
33

081 Право
101 Екологія
162 Біотехнологія та
біоінженерія
181 Харчові технології

13
31
15

204 Технологія виробництва
та переробки продукції
тваринництва
207 Водні біоресурси та
аквакультура
211 Ветеринарна медицина

72

511

212 Ветеринарна гігієна

109

226 Фармація, промилова
фармація
242 Туризм
211 Ветеринарна медицина

11

16.00.00. Ветеринарні науки
212 Ветеринарна гігієна,
санітарія експертиза
204 Технологія виробництва
та переробки продукції
тваринництва
281 Публічне управління та
адміністрування
051 Економіка
073 Менеджмент
08.00.00. Економічні науки
06.00.00.
Сільськогосподарські науки
05.00.00. Технічні науки
РАЗОМ

1

1

51

30
3

3

10

7

5
1

22
7
5
2
6
1
1
5
3
1
2 407

9

10

18

12

Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання станом на 31 грудня
останнього року звітного періоду
2
Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не менше трьох
місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному періоді навчалися
(стажувалися) в іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) за межами
України
3
Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові місця на
1

4

Міжнародних студентських олімпіадах, II етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади, II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, інших
освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або визнані МОН, міжнародних та
всеукраїнських культурно-мистецьких проектах, які проводяться або визнані
Мінкультури, на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній
та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх,
етапах Кубків світу та Європи, чемпіонату України з видів спорту, які проводяться
або визнані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері фізичної культури та спорту
4
Середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої освіти у
закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за
денною формою навчання за останні три роки (крім вищих військових навчальних
закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових
навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
5
Середньорічна кількість громадян країн - членів Організації економічного
співробітництва та розвитку - серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти,
які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за денною формою навчання
за останні три роки (крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої
освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів
закладів вищої освіти)
Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники
Інститут

Факультет
ветеринарної
медицини

Кафедра

Науковопедагогічні
працівники,
науковий
ступінь
та/або
вчене
звання9

Науковопедагогічні
працівник,
доктори
наук та/або
професори10

9

7

1

18

13

2

Кафедра епізоотології

12

11

2

Кафедра нормальної
та патологічної
морфології і судової
ветеринарії

20

13

2

Кафедра
акушерства,
гінекології та
біотехнології
відтворення тварин
імені Г.В.Звєрєвої
Кафедра внутрішніх
хвороб тварин та
клінічної
діагностики

Кількість6

Проходили
стажування
в
іноземних
ЗВО7

Здійснювали
наукове керівництво (консультування)
не менше
п‟ятьох
здобувачів
наукових
ступенів, які
захистилися в
Україні8

1

5

Кафедра нормальної і
патологічної фізіології
імені
С.В.Стояновського

факультет

7

2

4

2

1

Кафедра мікробіології
та вірусології

13

8

1

Кафедра паразитології
та іхтіопатології

11

1

10

2

Кафедра фармакології
та токсикології

9

2

9

3

10

10

1

11

7

7

5

Кафедра водних
біоресурсів та
аквакультури
Кафедра генетики та
розведення
Кафедра годівлі
тварин та технології
кормів
Кафедра технології
виробництва та
переробки продукції
тваринництва
Кафедра технології
виробництва продукції
дрібних тварин

Факультет
харчових
технологій та
біотехнології

1

Цикл цивільної
оборони та безпеки
життєдіяльності

Кафедра хірургії
Біологотехнологічний

8

Кафедра безпеки
виробництва та
механізації
технологічних
процесів у
тваринництві
Кафедра фізичного
виховання, спорту і
здоров‟я
Кафедра загальнотехнічних дисциплін
Кафедра технології
молока і молочних
продуктів
Кафедра технології
м‟яса, м‟ясних та
олійно-жирових
виробів

9

9

2

9

9

1

10

8

1

8

4

14

1

1

6

5

2

10

10

1

13

9

1

6

Кафедра біологічної та
загальної хімії
Кафедра біотехнології
та радіології
Кафедра фізики і
математики
Факультет
економіки та
менеджменту

14

2

11

7

3

6

4

1

Кафедра маркетингу
13
Кафедра
менеджменту
Кафедра історії
України, економічної
теорії та туризму
Кафедра публічного
управління та
адміністрування
Кафедра економіки
підприємництва,
інновацій та
дорадництва в АПК
імені проф. І.В.
Поповича
Кафедра
інформаційних
систем менеджменту
Кафедра української
та іноземних мов

Факультет
ветеринарної
гігієни,
екології та
права

14

Кафедра гігієни,
санітарії та загальної
ветеринарної
профілактики
Кафедра ветеринарносанітарного
інспектування
Кафедра екології
Кафедра фармації та
біології
Кафедра філософії

1

1

11

8

6

2

19

11

2

15

14

2

11

2

12

1

13

7

16

7

9

7

1

6

5

1

20

15

1

10

10

1

11

8

3

11

6

1

300

47

1

Кафедра права

ВСЬОГО

405

7

7

Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі
вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року
звітного періоду
7
Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше трьох місяців
протягом звітного періоду або із завершенням у звітному періоді стажувалися,
проводили навчальні заняття в іноземних закладах вищої освіти (наукових
установах) (для закладів вищої освіти та наукових установ культурологічного та
мистецького спрямування - проводили навчальні заняття або брали участь (у тому
числі як члени журі) у культурно-мистецьких проектах) за межами України
8
Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали наукове
керівництво (консультування) не менше п‟ятьох здобувачів наукових ступенів, які
захистилися в Україні
9
Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі вищої освіти
за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду і
мають науковий ступінь та/або вчене звання
10
Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі вищої освіти
за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду і
мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора
До числа науково-педагогічних працівників з науковим ступенем
враховуються діячі культури і мистецтв, які працюють у закладі вищої освіти за
основним місцем роботи, педагогічна діяльність яких відповідно до навчальних
планів передбачає індивідуальну роботу з опанування мистецьких вмінь і навичок та
безпосередньо впливає на формування професійної майстерності майбутнього
митця, які удостоєні почесних звань: “Народний артист України”, “Народний
художник України”, “Народний архітектор України”, “Заслужений діяч мистецтв
України”, “Заслужений артист України”, “Заслужений художник України”,
“Заслужений архітектор України”, “Заслужений майстер народної творчості
України.
6

Таблиця 3 . Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п’яти
наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було
включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science

Прізвище,
ім‟я, по
батькові
працівника
ЗВО
1
2
1 Білонога
(Bilonoga)
Юрій
Львович

IDпрацівн
ика ЗВО у
наукометр
ичній базі

Назва
публікації

Реквізити
публікації

Назва
наукометричної
бази

3

4

5

6

Author ID:
7801686713
Author ID:
57195916014

1.Specific features of heat
exchangers calculation
considering the laminar
boundary layer, the
transitional and turbulent
thermal conductivity of heat

International Journal of
Heat and Technology,
2018, Vol.36, No.1,
March, pp.11 – 20

Scopus

8

carriers
2. Modeling the interaction of
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ненульовим
коефіцієнтом
впливовості до
наукометричних баз

1

 ISSN 2413-5550; eISSN 2518-1327
 мова видання – українська, англійська, російська
(змішаними мовами);
 Свідоцтво про реєстрацію видання Серія КВ №
22539-12439ПР
 поштова адреса: 79010, м. Львів, вул. Пекарська,
50.;
 веб-адреса: https://nvlvet.com.ua

Таблиця 5. Спеціальності
Кількість
спеціальностей

15

Згідно з переліком спеціальностей, затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України від
29.04.2015 р. № 266.

Таблиця 6. Об’єкти інтелектуальної власності
№
з/п

Рік

№
патенту

1

2017

113577

2

2017

113578

3

2017

4

2017

Назва
патенту
Лікарський
засіб для
лікування та
профілактик
и кетозу.

Спосіб
стимулюван
ня росту та
підвищення
якості
продукції
курчатбройлерів
113590
Спосіб
виготовленн
я сиркових
мас із
кріопорошко
м
113660
Спосіб
підвищення

Тема НДР

Фундамен Примітка
тальна,
прикладна
Констеляційнадоклінічна Личук М. прикладна
*
діагностика стану
Г.,
здоров'я
Слівінська
високопродуктивних
Л. Г.,
корів, комплексна
Паска
терапія і профілактика
М.З.
метаболічних хвороб
Розробка та
Прудиус прикладна
*
удосконалення
Т. Я.,
оптимальних технологій
Кирилів
підвищення
Я.І.
продуктивності дрібних
тварин та птиці
Розроблення технології
інноваційних молочних
продуктів
функціонального
призначення
Інноваційні напрями
підвищення

Автори

Гачак
прикладна
Ю.Р.,
Яценко
І.В.,
Бінкевич
В.Я.
Півторак прикладна
Я.І.,

***

*
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5

2017

6

2017

7

2017

8

2017

9

2017

продуктивно
сті та
покращення
якості яєць
несучих
перепелів
113661
Спосіб
реабілітації
собак після
їх
профілактич
ної
дегельмінтиз
ації.

трансформації поживних
і біологічноактивних
речовин кормів у
продукцію

Розробка та
впровадження нових
екологічно безпечних
ветеринарних препаратів
та кормових добавок для
тварин і птиці, що мають
протимікробну,
імуностимулювальну,
антинеопластичну,
протипаразитарну,
антиоксидантну та
дезінтоксикаційну дії
114250
Спосіб
Наукове обґрунтування
виготовлення
та розроблення
сиркових мас
технології молочних
із
продуктів
кріопорошком лікувально0профілактич
"Броколі"
ного призначення
Спосіб
підвищення
імунологічно
ї
реактивності
організму
телят при
проведенні
специфічної
імунопрофіл
актики
сальмонельо
зу
115561
Спосіб
виробництва
кисловершко
вого масла у
веснянолітній період
року
115625
Спосіб
відновлення
характерист
ик сенсора
аміаку на
основі
поліаніліну
115542

Поврозни
к Г.В.

Журавльо прикладна
в О.Ю,
Гунчак
В.М.,
Гутий Б.В.

*

Гачак Ю. прикладна
Р.,
Ваврисеви
ч Я.С.,
Дякун Т.
А.,
Михайлиц
ька О. Р.
Лаврів П. прикладна
Ю.,
Кравців Р.
Й.,
Авдосьєва
І. К.

***

Розроблення технології
інноваційних молочних
продуктів
функціонального
призначення

Мусій Л. прикладна
Я.,
Цісарик
О.Й.

**

Розроблення нових
сенсорних середовищ
для аналізу газів у
харчовій і переробній
промисловості

Ціж Б. Р., прикладна
Аксіменть
єва О. І.,
Чохань М.
І.,
Ольхова
М.Р.

**

Вдосконалення методів
оцінки імунного статусу
молодняку
сільськогосподарських
тварин і птиці, лікування
та профілактика
інфекційних хвороб

*
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10

2017

115618

Реверсивний
оптичний
газовий
сенсор

11

2017

115738

Розбірний
пристрій для
фіксації
дрібних
тварин

12

2017

115739

Спосіб
зниження
вмісту
важких
металів в
гідроекосист
емах

13

2017

115779

Спосіб
відгодівлі
худоби

14

2017

116751

15

2017

16

2017

Спосіб
корекції
антиоксидан
тної системи
захисту
організму
телят при
профілактиці
сальмонельо
зу
нанопрепара
томГермакап
ом
118380
Спосіб
підвищення
продуктивно
сті та
покращення
якості яєць
гусей
118382
Спосіб

Розроблення нових
сенсорних середовищ
для аналізу газів у
харчовій і переробній
промисловості
Сучасні методи
діагностики незаразної
патології
сільськогосподарських і
домашніх тварин,
розробка методів
лікування та засобів
превентивної терапії з
використанням
іноваційних технологій
для збереження їхнього
здоров'я та забезпечення
продуктивності
Вплив антропогенного
забруднення водних і
агроекосистем на
фізіолого-біохімічні
процеси в живих
організмах та розробка
системи заходів його
зниження
Інноваційні напрями
підвищення
трансформації поживних
і біологічноактивних
речовин кормів у
продукцію
Вдосконалення методів
оцінки імунного статусу
молодняку
сільськогосподарських
тварин і птиці, лікування
та профілактика
інфекційних хвороб

Ціж Б. Р., прикладна
Чохань М.
І.,
Ольхова
М.Р.
Слівінська прикладна
Л. Г.,
Чернушкі
н Б. О.,
Русин В. І.

прикладна

*

Розробка та
удосконалення
оптимальних технологій
підвищення
продуктивності дрібних
тварин та птиці

Прудиус прикладна
Т. Я.,
Кирилів
Я.І.

*

Розробка та

**

***

Градович прикладна
Н.І.,
Параняк
Р.П.,
Забитівськ
ий Ю.М.

*

Міхур прикладна
Н.І.,
Півторак
Я.І.

*

Лаврів
П.Ю.

Гутий

прикладна

*
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підвищення
імунного
статусу
організму
корів за
розвитку
ендогенної
інтоксикації

17

2017

18

2017

19

2017

20

2017

21

2017

впровадження нових
екологічно безпечних
ветеринарних препаратів
та кормових добавок для
тварин і птиці, що мають
протимікробну,
імуностимулювальну,
антинеопластичну,
протипаразитарну,
антиоксидантну та
дезінтоксикаційну дії
118397
Спосіб
Дослідити структурнопідвищення
функціональні
імунологічно особливості формування
ї адаптації
імунологічної
організму
реактивності організму
молодняку
тварин і птиці за дії
перепелів
технологічних стресів та
промисловог
розробити ефективні
о
способи профілактики їх
вирощуванн
негативного впливу на
я до дії
здоров'я, продуктивність
стресу
і якість продукції
118409
Спосіб
Інноваційні напрями
годівлі
підвищення
поросних
трансформації поживних
свиноматок
і біологічноактивних
речовин кормів у
продукцію
118419
Спосіб
Інноваційні напрями
відгодівлі
підвищення
свиней
трансформації поживних
і біологічноактивних
речовин кормів у
продукцію
118438
Спосіб
Скорочення втрат та
виготовленн підвищення якості м'яса,
я м'ясних
розробка та
посічених
вдосконалення технології
напівфабрик
м'ясних та олійноатів
жирових продуктів
118444
Спосіб
Розробка та
корекції
впровадження нових
морфологічн
екологічно безпечних
их
ветеринарних препаратів
показників
та кормових добавок для
крові
тварин і птиці, що мають
бугайців за
протимікробну,
кадмієвого
імуностимулювальну,
навантаженн
антинеопластичну,
я
протипаразитарну,
антиоксидантну та
дезінтоксикаційну дії

Б.В.,
Гащук
Є.С.

Гармата прикладна
Л. С.,
Стояновсь
кий В. Г.,
Коломієць
І.А.,
Коваленко
О.В.

*

Блайда прикладна
І.М.,Півто
рак Я.І.

*

БлайдаІ.М прикладна
., Півторак
Я.І.

*

Маслійчук прикладна
О.Б.,
Паска
М.З.

*

Гутий прикладна
Б.В.,
Лавришин
Ю.Ю.,
Паладійчу
к О.Р.

*
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Спосіб
корекції
функціональ
ного стану
печінки при
лікуванні
індиків за
кокцидіозної
інвазії
118610
Спосіб
підвищення
неспецифічн
ої
резистентнос
ті організму
поросят

22

2017

118538

23

2017

24

2017

118611

Спосіб
діагностики
захворювань
нижніх
дихальних
шляхів у
коней

25

2017

118612

Спосіб
корекції
системи
антиоксидан
тного
захисту
організму
собак за
ендогенної
інтоксикації

26

2017

119004

Спосіб
лікування
маститів та
корекції
антиоксидан
тного
захисту

Еколого-фауністичний
моніторинг,
прогнозування та заходи
боротьби з основними
інвазійними хворобами
тварин, птиці і риб

Мазур І. прикладна
Я.,
Березовсь
кий А. В.,
Стибель
В.В.

*

Дослідити структурнофункціональні
особливості формування
імунологічної
реактивності організму
тварин і птиці за дії
технологічних стресів та
розробити ефективні
способи профілактики їх
негативного впливу на
здоров'я, продуктивність
і якість продукції
Сучасні методи
діагностики незаразної
патології
сільськогосподарських і
домашніх тварин,
розробка методів
лікування та засобів
превентивної терапії з
використанням
інноваційних технологій
для збереження їхнього
здоров'я та забезпечення
продуктивності
Розробка та
впровадження нових
екологічно безпечних
ветеринарних препаратів
та кормових добавок для
тварин і птиці, що мають
протимікробну,
імуностимулювальну,
антинеопластичну,
протипаразитарну,
антиоксидантну та
дезінтоксикаційну дії
Особливості
епізоотичного процесу у
Західному регіоні
України, вдосконалення
методів діагностики та
імунокорекції
інфекційних

Стояновсь прикладна
кий В. Г.,
Мацюк О.
І.,
Колотниц
ький В. А.

***

Максимов прикладна
ич І.А.,
Слівінська
Л.Г.

*

Гутий прикладна
Б.В.,
Вархоляк
І.С., Харів
І.І.,
Паладійчу
к О.Р.

*

Куртяк Б. прикладна
М., Віщур
О. І.,
Брода Н.
А., Собко
Г. В.

*
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організму
корів

27

2017

119042

Спосіб
годівлі
ремонтного
молодняку
свиней

28

2017

119154

29

2017

119155

30

2017

119354

31

2017

120058

32

2017

120107

33

2017

121930

34

2017

122203

Спосіб
реєстрації
екг коня в
стандартном
у відведенні
Спосіб
реєстрації
електрокарді
ограми у
коней
Спосіб
визначення
стану
інтоксикації
організму
тварин за
охротоксико
зу
Спосіб
виробництва
сиру бринза
із
бактеріальни
м
препаратом
"геробактери
н"
Спосіб
виробництва
кефіру
імунного із
козиного
молока
Спосіб
виготовленн
я сиркових
мас із
кріопорошко
м "виноград"
Спосіб
корекції
показників

захворювань тварин і
птиці, розробка
профілактичних та
протиепізоотичних
заходів
Інноваційні напрями
БлайдаІ.М
підвищення
., Півторак
трансформації поживних
Я.І.
і біологічноактивних
речовин кормів у
продукцію
Хвороби серцевоМаксимов
судинної системи у
ич І.А.
коней: етіологія,
діагностика, лікування та
профілактика
Хвороби серцевоМаксимов
судинної системи у
ич І.А.
коней: етіологія,
діагностика, лікування та
профілактика
Механізми регуляції
Федець О.
обміну речовин за різних
М.,
функціональних станів
Курляк І.
М.,
Данкович
Р. С.
Молекулярно-генетична
ідентифікація
молочнокислої
мікрофлори
національних молочних
продуктів і біотехнологія
створення бактеріальних
препаратів
Розроблення технології
інноваційних молочних
продуктів
функціонального
призначення
Розроблення технології
інноваційних молочних
продуктів
функціонального
призначення
Розробка та
впровадження нових
екологічно безпечних

прикладна

*

прикладна

*

прикладна

*

прикладна

*

прикладна

**

Гачак
прикладна
Ю.Р.,
Білик
О.Я.,
Пунейко
О.І.
Гачак
прикладна
Ю.Р.,
Лісовська
Ю.І.

***

Гута З. А., прикладна
Коцюмбас
І. Я.,

*

Сливка
І.М.,
Цісарик
О.Й.

***

25

антиоксидан
тної системи
тварин за
умов
фумонізинот
оксикозу

ветеринарних препаратів
та кормових добавок для
тварин і птиці, що мають
протимікробну,
імуностимулювальну,
антинеопластичну,
протипаразитарну,
антиоксидантну та
дезінтоксикаційну дії
Сучасні методи
діагностики незаразної
патології
сільськогосподарських і
домашніх тварин,
розробка методів
лікування та засобів
превентивної терапії з
використанням
інноваційних технологій
для збереження їхнього
здоров'я та забезпечення
продуктивності

Брезвин
О. М.,
Гутий Б.
В.

Спосіб
Романови прикладна
*
корекції
ч Л.В.,
інтенсивност
Куртяк
і
Б.М.
перекисного
окиснення
ліпідів у
крові
курчатбройлерів на
тлі
вакцинації
проти
хвороби
Ньюкасла
Примітка: *- отримано патент за наслідками проведеної дисертаційної роботи,
**- за держбюджетною тематикою, ***- за кафедральною, власною ініціативною тематикою.
35

2017

122204

Таблиця 7. Порівняльні показники
1а

1б

2

3

Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного науковопедагогічного працівника, який працює у закладі вищої освіти за основним
місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду і має
науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора
Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного науковопедагогічного працівника, який працює у закладі вищої освіти за основним
місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду і має
науковий ступінь та/або вчене звання
Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час складання єдиного державного
кваліфікаційного іспиту продемонстрували результати в межах 25 відсотків
кращих серед учасників відповідного іспиту протягом звітного періоду, але не
більше трьох останніх років (стосується здобувачів вищої освіти, для яких
передбачається складення єдиного державного кваліфікаційного іспиту)
Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не менше трьох
місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному періоді
навчалися (стажувалися) в іноземних закладах вищої освіти (наукових
установах) за межами України, приведена до 100 здобувачів вищої освіти
денної форми навчання
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Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше трьох
місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному періоді
стажувалися, проводили навчальні заняття в іноземних закладах вищої освіти
(наукових установах) (для закладів вищої освіти та наукових установ
культурологічного та мистецького спрямування - проводили навчальні заняття
або брали участь (у тому числі як члени журі) у культурно-мистецьких
проектах) за межами України, приведена до 100 науково- педагогічних і
наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем
роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду
Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові місця
на Міжнародних студентських олімпіадах, II етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади, II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт,
інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або визнані МОН,
міжнародних та всеукраїнських культурно-мистецьких проектах, які
проводяться або визнані Мінкультури, на Олімпійських, Паралімпійських,
Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах
світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків світу та Європи, чемпіонату
України з видів спорту, які проводяться або визнані центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
фізичної культури та спорту, приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної
форми навчання
Середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої освіти у
закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за
денною формою навчання за останні три роки (крім вищих військових
навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами
навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
Середньорічна кількість громадян країн - членів Організації економічного
співробітництва та розвитку - серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої
освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за денною
формою навчання за останні три роки (крім вищих військових навчальних
закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових
навчальних підрозділів закладів вищої освіти)
Середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових
працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи
станом на 31 грудня останнього року звітного періоду) у наукометричних базах
Scopus, Web of Science, інших наукометричних базах, визнаних МОН,
приведене до кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього
закладу
Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не менше
п‟яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було
включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science, інших
наукометричних баз, визнаних МОН, приведена до 100 науково-педагогічних і
наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем
роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду
Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом
впливовості до наукометричних баз Scopus, Web of Science, інших
наукометричних баз, визнаних МОН, що видаються закладом вищої освіти,
приведена до кількості спеціальностей, з яких здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти станом на 31 грудня останнього
року звітного періоду
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Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали
наукове керівництво (консультування) не менше п‟ятьох здобувачів наукових
ступенів, які захистилися в Україні, приведена до 100 науково-педагогічних і
наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем
роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду
Кількість об‟єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані закладом
вищої освіти та/або зареєстровані (створені) його науково-педагогічними та
науковими працівниками, що працюють у ньому на постійній основі за звітний
період, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, які
працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31
грудня останнього року звітного періоду
Кількість об‟єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано
закладом вищої освіти та/або його науково- педагогічними та науковими
працівниками, які працюють у ньому на постійній основі у звітному періоді,
приведена до 100 науково- педагогічних і наукових працівників, які працюють
у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня
останнього року звітного періоду
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ІІІ. Інформація про досягнення закладу вищої освіти за преміальними
критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої
освіти
Інформуємо про досягнення закладу вищої освіти за преміальними критеріями
надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти за
номінаціями:
1) місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах;
Назва рейтингу
Рейтинг за кількістю цитувань публікацій (статей у наукових
виданнях) науково-педагогічних працівників у наукометричній
базі даних Scopus
Академічний рейтинг «ТОП-200 Україна»
Консолідований рейтинг вузів України 2017 року
Міжнародний рейтинг інтернет-присутності Webometrics

Місце в рейтингу
35 (серед 136 ВНЗ
України)
163
122
179

2) наявність іноземних та міжнародних акредитацій – немає;
3) кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом
останніх 10 років було присвоєно почесні звання України – 6;
4) кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом останніх 10
років було присвоєно почесні звання України – інформація буде представлена в
самоаналізі за 2018 р.;
5) кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє
працевлаштування протягом трьох років становить 48%.
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