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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 – 42 доктори наук і 248 кандидатів наук, які
працюють на 35 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, зокрема: рейтинг вищих навчальних закладів України за
показниками наукометричної бази даних Scopus (35 місце).
Підготовка здобувачів вищої освіти в університеті здійснюється за денною та
заочною формами навчання, на 5-ти факультетах за наступними освітніми
програмами:
Ступінь бакалавра (магістра фармацевтичного та ветеринарного
спрямувань)
073 Менеджмент
075 Маркетинг
081 Право
101 Екологія
162 Біотехнології та біоінженерія
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181 Харчові технології
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
207 Водні біоресурси та аквакультура
211

Ветеринарна

медицина

(бакалавр

на

основі

освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)
211 Ветеринарна медицина (магістр на основі повної загальної середньої
освіти та ОКР молодшого спеціаліста)
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (магістр на основі повної
загальної середньої освіти та ОКР молодшого спеціаліста)
226 Фармація, промислова фармація (магістр на основі повної загальної
середньої освіти та ОКР молодшого спеціаліста)
242 Туризм
Ступінь магістра
011 Освітні, педагогічні науки
051 Економіка (зі спеціалізацією «Економіка довкілля і природних
ресурсів»)
073 Менеджмент (зі спеціалізаціями: «Менеджмент організацій і
адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)
075 Маркетинг
081 Право
101 Екологія
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
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
242 Туризм (зі спеціалізацією «Туристичний та рекреаційний бізнес»)
5

281

Публічне

управління

та

адміністрування

(зі

спеціалізацією

«Адміністративний менеджмент»).
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 2018 рік затверджено штат у кількості –
966,5 ставок у тому числі за загальним фондом – 637,7 та за спеціальним
фондом – 328,8.
Загальна кількість ставок науково-педагогічних працівників з вересня
2017 року по вересень 2018 року за рахунок загального фонду (бюджету)
становила 265,7, 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 № 92 від 29.05.2018 року «Про підготовку до
2018-2019 навчального року», згідно якого встановлено обсяг навчального
навантаження науково-педагогічних працівників у межах однієї ставки: - 600
годин.
Навчально-виховний процес в університеті забезпечує 393 науковопедагогічні працівники, у тому числі 330 штатних викладачів.
У 2018 році співробітниками університету захищено 2 докторських та 8
кандидатських дисертацій.
Якісний склад професорсько-викладацького складу:
- докторів наук, професорів - 34;
- докторів наук - 42, з них сумісників - 4;
- кандидатів наук, доцентів – 171;
- кандидатів наук – 248.
В університеті функціонують 35 кафедр і 1 курс цивільного захисту.
Аналіз

кадрового

забезпечення

штатними

науково-педагогічними

працівниками у 2018-2019 н.р. вказує на наступне:
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- немає жодного штатного професора на 5 кафедрах: фізичного
виховання,

спорту

і

здоров’я;

безпеки

виробництва

та

механізації

технологічних процесів у тваринництві; водних біоресурсів; української та
іноземних мов; інформаційних систем менеджменту;
- немає жодного штатного доктора наук на кафедрах: фізичного
виховання,

спорту

технологічних

і

процесів

здоров’я;
у

безпеки

виробництва

та

механізації

тваринництві;

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.
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);
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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

(сільськогосподарські науки);
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
(економічні);
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);
9

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
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.
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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 біотехнологій імені С.З. Ґжицького»,
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«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 екзаменаційних сесій», «Про іменні стипендії студентам», «Про
аналіз наявності та якості навчальної документації на кафедрах», «Про підсумки
екзаменаційних сесій», «Про якість кваліфікаційних робіт в університеті», «Про
проведення ректорських контрольних робіт», «Про створення навчальнометодичних

комісій

спеціальності»,

«Про

визначення

рейтингу

НПП

університету», «Про підсумки проведення відкритих занять НПП університету»
тощо.
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;
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-

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 – 2017»;

-

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, 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 управлінцямиорганізаторами середньої та вищої ланки.
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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;
- 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;
- 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;
- 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 навчально-

методичних матеріалів, надалася методична допомога у підборі літератури за
запитами викладачів кафедр та студентів, аналізувався стан забезпеченості

16

бібліотечних фондів навчально-методичною літературою; формувався план
видавничої діяльності та аналізувалося його виконання.

посібники з
грифом; 4; 2%

посібники; 35;
20%

методичні
вказівки,
рекомендації;
134; 76%

Рис. 2.1. Видання навчально-методичної літератури в 2018 р.
За звітний період науково-педагогічними працівниками Університету було
видано 173 найменувань навчально-методичної літератури загальним обсягом
643,88 др.арк., з них:
- 4 навчальних посібників (60,55 др.арк.) з грифом університету;
- 35 посібники (306,76 др.арк.);
- 134 методичних вказівок і рекомендацій (276,57 др.арк.).
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2.2.Формування контингенту студентів
Однією із найважливіших ділянок освітньої політики Університету є
формування контингенту студентів.
Станом на 01.10.2018 р. в університеті навчались 3405 студентів.
Таблиця 2.1
Контингент студентів по факультетах станом на 01.10.2018 р.
Назва
факультету
Ветеринарної
медицини
Біологотехнологічний
Харчових
технологій та
біотехнології
Економіки та
менеджменту
Ветеринарної
гігієни, екології і
права
Заочна ф.н.
Вечірня ф.н.
Всього

ОС
«Бакалавр»
держ контр

ОС
«Магістр»
держ контр

Разом
держ

контр

227

83

426

302

653

385

199

25

92

9

291

34

157

19

52

15

209

34

141

188

105

40

246

228

97

71

202

78

299

149

269
0
1090

212
0
598

174
0
1051

214
8
666

443
0
2141

426
8
1264

За кошти державного бюджету вищу освіту здобувають 2141 студенти, за
кошти фізичних та юридичних осіб – 1264 студентів.
Вищу освіту за ОС «Бакалавр» в Університеті на 01.10.2018 р. здобувають
1688 студентів, у тому числі 1090 – за державним замовленням, 598 – за кошти
фізичних, юридичних осіб. За ОС «Магістр» - 1717 студентів (1051 – за
державним замовленням та 666– за кошти фізичних, юридичних осіб).
На наступних діаграмах відображена динаміка руху контингенту студентів
Університету за 2016-2019 роки (рис.2.2-2.4)
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3405

2234
1072
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2441
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2016/17 н.р. 2017/18 н.р. 2018/19 н.р.
Рис. 2.2. Динаміка змін контингенту студентів по університету

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 переведення
студентів за 2015-2018 рр. (у відсотках від загальної кількості).

Рис. 2.5. Динаміка показників відрахування та переведення студентів денної
форми навчання, %
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 форми навчання за 2015-16
н.р.(%)

Рис. 2.7. Причини відрахування студентів денної форми навчання за 2016-17
н.р.( %)
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Рис. 2.8. Причини відрахування студентів денної форми навчання за 2017-18
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 2018 р. проводилася на підставі Умов прийому на навчання
до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 № 1378 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 р.

за № 1397/31265,

Правил прийому на навчання до Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, затверджених на
засіданні Вченої ради університету 27.11.2017 р. (протокол №09) 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 профорієнтаційна
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робота.
У 2018 році для здобуття ступеня бакалавра (магістра фармацевтичного та
ветеринарного спрямувань) було подано 3617 заяв на денну і 464 заяву на заочну
форми навчання.
Таблиця 2.2
Кількість заяв, поданих до Університету у 2013–2018 рр.
Форма навчання

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Денна

2535

2844

2375

3499

2621

3617

Заочна

222

263

200

320

374

464

Всього

2757

3107

2575

3819

2995

4081

Таблиця 2.3
Середній конкурс в Університеті у 2013–2018 рр. (осіб на місце)
Форма навчання

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Денна

6,81

7,37

6,63

7,32

5,03

6,88

Заочна

1,93

2,39

2,41

2,96

3,09

5,02

Всього

5,65

6,26

5,84

6,52

4,67

6,64

Найбільше заяв для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного та
фармацевтичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти у 2018
році подано на спеціальності: «Ветеринарна медицина» – 753, «Біотехнології та
біоінженерія» – 348 та «Право» – 334. На інші спеціальності подано заяв:
«Менеджмент» – 296, «Маркетинг» – 213, «Туризм» – 242, «Фармація,
промислова фармація» – 258, «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» – 111, «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» – 174,
«Харчові технології» – 113, «Екологія» – 196, «Водні біоресурси та аквакультура»
– 38.
Доведене університету в 2018 році державне замовлення виконане у повному
обсязі. Обсяг державного замовлення для здобуття ступеня бакалавра (магістра
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ветеринарного та фармацевтичного спрямування) склав 422 місця, ступеня
магістра (на основі ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста) – 320 місць.
На місця державного замовлення найвищим був конкурс за спеціальностями
«Право», «Фармація, промислова фармація» та «Біотехнології та біоінженерія».
Таблиця 2.4
Конкурс на місця державного замовлення у 2018 році (бакалавр, денна
форма)
Надано
місць
Напрям
Заяв
Конкурс
державного
замовлення
2
197
98,5
Право
Фармація, промислова фармація
4
162
40,5
17
261
15,35
Біотехнології та біоінженерія
10
130
13,0
Менеджмент
9
84
9,33
Туризм
Водні біоресурси та
3
26
8,67
аквакультура
12
98
8,17
Харчові технології
10
81
8,1
Маркетинг
16
129
8,06
Екологія
108
609
5,64
Ветеринарна медицина
Технологія виробництва і
16
66
4,13
переробки продукції
Ветеринарна гігієна, санітарія і
32
127
3,97
експертиза
Найвищі конкурсні бали зарахованих на місця державного замовлення (без
врахування балів вступників в межах квоти) складали: 196,146 – на спеціальність
«Ветеринарна медицина», 191,121 – «Біотехнології та біоінженерія», 188,496 –
«Фармація, промислова фармація», 181,050 – «Ветеринарна гігієна, санітарія і
експертиза», 179,989 – «Маркетинг», 179,365 – «Туризм», 178,845 – «Екологія»,
178,119 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»,
177,888 – «Право», 176,970 – «Менеджмент», 169,489 – «Водні біоресурси та
аквакультура», 167,608 – «Харчові технології».
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Найнижчі прохідні бали зарахованих на місця державного замовлення
зафіксовані на спеціальностях: «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» – 119,511, «Екологія» – 125,970, «Харчові технології» - 126,929.
У 2018 році до університету на різні рівні та форми навчання зараховано
1272 особи, що на 1,6 % більше у порівнянні з минулим роком.
Кількість зарахованих:
Освітній ступінь бакалавра (магістра ветеринарного та фармацевтичного
спрямувань):
- на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету:
239 осіб – денна, 15 осіб – заочна форми навчання;
за кошти фізичних та юридичних осіб: 166 осіб – денна, 44 особи – заочна
форми навчання;
- на основі ОКР молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету: 121
особа – денна, 47 осіб – заочна форми навчання;
за кошти фізичних та юридичних осіб: 58 осіб – денна, 50 осіб – заочна
форми навчання;
Рівень магістра:
за кошти державного бюджету: 242 особи – денна, 78 осіб – заочна форми
навчання;
за кошти фізичних та юридичних осіб: 140 осіб – денна, 72 особи – заочна
форми навчання.
Серед зарахованих на денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня
бакалавра (магістра фармацевтичного та ветеринарного спрямувань):
- 4 особи - діти-сироти
- 10 осіб - інвалідів І та II груп;
- 7 учасників бойових дій (учасники АТО);
- 8 дітей ветеранів війни, учасників бойових дій;
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- 9 дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи;
- 5 дитина шахтарів, на яких поширюється дія закону «Про підвищення
престижності шахтарської праці»;
- 16 дітей з малозабезпечених сімей (втрата годувальника).
До університету на спеціальність «Ветеринарна медицина» зараховано також
іноземних студенти: з Польщі – 6 осіб, з Лівану – 3, Арабської Республіки Єгипет
– 1, США – 1, Лівія – 1, Республіки Індія – 1, Республіка Кенія – 1, Грузія – 1,
Держава Ізраїль - 1.
Динаміка зарахування у 2014-2018 рр.
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Рис. 2.9. Кількість студентів, зарахованих на навчання за всіма освітньокваліфікаційними рівнями та ступенями на місця державного замовлення в
2014-2018 роках
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Рис. 2.10. Кількість студентів, зарахованих на навчання за всіма освітньокваліфікаційними рівнями та ступенями за кошти фізичних та юридичних
осіб в 2014-2018 роках
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Рис. 2.11. Кількість студентів, зарахованих на навчання за всіма освітньокваліфікаційними рівнями та ступенями в 2014-2018 роках
Вступна кампанія 2018 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 навчально- методичної 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 процес очима студента», «Організація
дипломного проектування» та «Викладач очима студента» шляхом опитування
студентів, проведення аналізу отриманих результатів;
-

щорічне

оцінювання

здобутків

науково-педагогічних

працівників

Університету (рейтинг) та оприлюднення результатів на офіційному веб- сайті;
-

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.
- На вимогу статті 16 закону України «Про вищу освіту» університетом
структуровано внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та
якості вищої освіти, а саме:
- створено відділ забезпечення якості освіти та акредитації;
- організовано структуру управління якістю освіти;
- внесено відповідні зміни до нормативних докуменів університету на
підставі вимог закону України «Про овіту» в редакції від 5 вересня 2017 року;
- розроблено стратегію та процедури забезпечення якості освіти;
- забезпечено наявність інформаційних систем для ефективного управління
закладом освіти (автоматизована система «Деканат», «Студмістечко»);
- забезпечено доступ до публічної інформації щодо діяльності університету
Одним з важливих показників якості освітньої діяльності Університету, його
навчальних підрозділів є успішність та якість знань студентів.

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)

Рис. 2.14. Відсоток випускників, які одержали диплом з відзнакою (денна
форма навчання)
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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,
ілюстрованими рис. 2.14 – 2.16, у частині співвідношення якісних показників та
кількості дипломів із відзнакою.

Рис. 2.16. Відсоток випускників, які одержали дипломи з відзнакою за
формами навчання
31

У 2018 році іменні стипендії отримували 8 студентів університету:
- стипендію Президента України – Коцан Б.В., Кулай С.А., Салата Р.В.,
Шевченко Л.В.;
- соціальну стипендію Верховної Ради України – Тижбір О.М.;
- стипендію імені М.С. Грушевського – Грудецька Д.В., Кучер Л.В.;
- стипендію Верховної Ради України – Чавка С.В.
Шістьом кращим студентам Університету в листопаді 2018 року було
вручено чотири премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної
ради та дві премії імені В’ячеслава Чорновола. Одна студентка була нагороджена
подякою голови Львівської обласної державної адміністрації.

2.5. Підвищення якості практичної підготовки студентів
Важливим чинником набуття студентами професійних компетентностей є
практична підготовка студента, 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 140 базами практики та у навчально-наукововиробничому центрі «Комарнівський», на кафедрах Університету та їх філіях.
Впродовж 2018 р. оновлено низку положень з організації освітнього процесу
та його кадрового забезпечення в університеті, зокрема «Положення про
організацію та проведення практики у Львівському національному університеті
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького». 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
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спеціальностей розроблено наскрізні програми практик, робочі програми,
методичне забезпечення, паспорти господарств.
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.
На молодших курсах проводяться виїзди на підприємства з метою
ознайомлення студентів з їх діяльністю, і специфікою майбутнього фаху,
отримання первинних професійних умінь і навичок.
Виробничі та переддипломні практики проводяться за індивідуальними
завданнями і мають на меті збір матеріалів для виконання курсових та дипломних
робіт (проектів). Показник якості знань студентів з практичного навчання
становить 81,5 %.
Університет докладає значних зусиль для наповнення практичної підготовки,
тісно співпрацює з підприємствами та установами для забезпечення розширення
чисельності баз практики.
З цією метою:
- переглянуто і систематизовано види практик та терміни їх проведення,
збільшено чисельність баз практик і укладено з ними довготермінові договори;
- збільшено частку студентів, які навчаються за договорами про цільову
підготовку на замовлення працедавців;
- систематизовано пропозиції працедавців щодо проходження практики,
стажування та працевлаштування студентів;
- посилено контроль за виконанням договорів про співпрацю,
- проведено роботу з покращення умов для практичної підготовки студентів у
навчально-науково-виробничому центрі «Комарнівський».
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Організація стажувань та практичного навчання студентів Університету в
профільних

навчальних

закладах,

організаціях,

установах

країн

ЄС

є

пріоритетним напрямом розвитку міжнародної співпраці. Зокрема, понад 70
студентів були запрошені для проходження практики за межами України: до
Франції, Німеччини, Данії, Польші, Болгарії та Чеської Республіки. Координація з
проведення практичної підготовки виконується у підрозділі навчальної і
виробничої практик та сприяння працевлаштуванню випускників.
2.6. Зв’язки з виробництвом та заходи щодо працевлаштування
випускників.
Розширення можливостей працевлаштування випускників теж входить до
пріоритетів діяльності Університету. Розв'язання проблеми зайнятості студентів і
випускників нашого університету в умовах конкурентного середовища вкрай
важливо як для зростання вітчизняної економіки, так і стосовно зменшення
соціальної напруги в суспільстві та включає ряд заходів, які проводяться
впродовж навчального року.
Сучасний

ринок

праці,

запровадження

компетентнісних

підходів

зумовлюють необхідність розширення якісних параметрів підготовки фахівців не
лише на освітню сферу, а й на особистісні можливості випускників. Оскільки
реалізація права випускника на вільний вибір роботи на сьогоднішній день
залишається досить складною проблемою, то основним завданням відділу є дієве
сприяння у вирішенні питання працевлаштування.
За 2018 р з метою сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
зроблено наступне:
1. Підписано поглиблену угоду про співпрацю із Львівським обласним
центром зайнятості, розроблено та впроваджено план спільних дій.
2. У зв'язку з тим, що Постановою Кабінету Міністрів України № 216 від 15
квітня 2015 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
22 серпня 1996 р. № 992» було відмінено норму щодо обов'язкового
відпрацювання та відшкодування коштів, прийняття зазначеної постанови
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повинно забезпечити реалізацію основних положень Закону України «Про вищу
освіту» та конституційне право випускника на вільний вибір подальшого місця
роботи. Основним завданням підрозділу є дієве сприяння у вирішенні питання
працевлаштування. Надалі продовжено дію тристоронніх угод 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 навчання
за другим магістерським рівнем вищої освіти.
Постійно

надаються

консультації

щодо

оформлення

угод

з

працевлаштування.
3.

Створено електронну базу даних студентів, які навчались за державним

замовленням та звернулись до відділу за сприянням у працевлаштуванню. Ця
інформація постійно оновлюється.
4.

За звітний період відбулося кілька масових заходів із питань

працевлаштування, які організував підрозділ навчальної і виробничої практик та
сприяння працевлаштуванню випускників Університету за активного сприяння та
співпраці з різними університетськими підрозділами (факультетами, каферами,
віддлами тощо)
-

у січні-лютому 2018 р. проведено детальний моніторинг результатів

працевлаштування, закріплення та переміщення випускників 2015-2017 років
випуску за місцем роботи за фахом, в результаті чого зі всіх факультетів отримано
62,5%

підтверджень

про

працевлаштування.

Налагоджено

інтерактивну

комунікацію студентів та роботодавців завдяки постійному оновленню контенту
із працевлаштування на веб-сайті Університету.
- за підтримки Львівського обласного і Львівського міського центрів
зайнятості 29.03.2018 р. проведено ювілейний «10-й Ярмарок кар’єри майбутніх
фахівців АПК – 2018».
-

25-26.04.2018 р. участь у 30-му інженерному ярмарку кар’єри «Тебе

шукає робота». На заході були присутні представники понад 40 підприємств,
установ та організацій, задекларовано понад тисячу актуальних і перспективних
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вакансій. Захід організували Львівський обласний центр зайнятості спільно з
Національним університетом «Львівська політехніка», департамент внутрішньої
та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації та за активної участі
викладачів та студентів нашого Університету і підрозділу навчальнолї і
виробничої практик та сприяння сприяння працевлаштуванню студентів і
випускників;
-

15.05.2018 року у Львівській Міській раді участь у молодіжному проекті

Lviv Young Project 2018. Проведено зустріч з міським головою міста Львова з
питань фінансування стартапів та можливості їх впровадження в Україні,
виявлення основних вимог бізнесу та факторів впливу на працевлаштування
молоді. Участь у тематичних круглих столах з представниками успішних
компаній міста Львова. Організатор – Львівська міська рада з ГО «Асоціація
фахівців з управління людськими ресурсами»;
- Участь у IV Міжнародному форумі з розвитку фермерства в Україні
AGROPORT West Lviv 2018, Термінал А Міжнародного аеропорту «Львів» ім.
Д.Галицького, 19-21 квітня 2018 р;
- Участь у фестивалі харчових продуктів «Street Food so Good» 31.082.09.2018 року. Парк культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького.
- 12.10.2018 р. участь у презентації

програми відкритих вакансії та

можливостей стажування для талановитоїмолоді за програмою «Реалізуй себе у
владі» від Львівської обласної державної адміністрації.
- Участь у міжнародному фестивалі готельно-ресторанного бізнесу HoReCa
Show Lviv, Львів, 7-9 листопада 2018 р.
- 19-20 листопада 2018р для студентів презентовано програми участі у
хакатоні SAVC. Організатором поїздки для наших студентів було ПАТ МХП. За
результатами хакатону студенти університету здобули призові місця.
- 26 листопада 2018 р участь у презентації стипендіальної програми «Нове
зернятко», яку оголосила компанія «Агропродсервіс» для студентів аграрних
ВЗО;
5.

Регулярно надаються консультації студентам та випускникам щодо
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правильного

оформлення

резюме,

інших

документів,

необхідних

для

працевлаштування за обраним фахом, а також документів для реєстрації у
регіональній службі зайнятості.
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. Окрім того, вивчається думка роботодавців щодо якості
підготовки

фахівців

в

Університеті,

започатковано

практику

залучення

роботодавців до формування освітніх програм, а будь-яке звернення роботодавця
в університет з метою підбору на роботу випускника знаходиться на контролі до
вирішення.
Практично щомісяця проходять презентації роботодавців перед студентами
різних спеціальностей з метою організації практики, стажування та їх подальшого
працевлаштування. Організовуються виїздні практичні занаття з дисциплін в
умовах виробництва, із залученням провідних фахівців.
8. Проводиться постійний пошук роботодавців, які можуть запропонувати
роботу випускникам та студентам, що бажають працювати у вільний від навчання час.
9. З метою сприяння працевлаштуванню випускників за спеціальностями
здійснено моніторинг вакансій через управління

Держпродспоживслужби,

департаменти АПР, Обласні 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 щорічно.
Усі ці задачі й реалізуються працівниками підрозділу. Досвід університету із
задіяння додаткових ресурсів для підвищення якості освітньої діяльності
висвітлюється у наукових доповідях та публікаціях, участях на круглих столах,
форумах, нарадах різних рівнів, тематичних зустрічах тощо. Від того, наскільки
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успішно реалізовують себе у здобутій професії наші випускники, суттєво залежать
перспективні напрями розвитку та діяльності Університету.
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
на підставі вимог академічної доброчесності;
- 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 централізовано на різних
рівнях з метою здійснення поетапної періодичної (щорічної) атестації здобувачів
вищої освіти та науково-педагогічних працівників. Форми його 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
Комісія
ХХХХ
ХХХХ
ХХХХ
МОН з
акредита
ції ОПП
Ліцензув
ХХХХ
ХХХХ
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ання
нових
спеціаль
ностей
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»
(2017 р.).
Взаємовідвідування
переймання

практикуються

професійного

досвіду

з

колег

метою
і

взаємного

вдосконалення

контролю,
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.
Експертне оцінювання якості викладання проводиться за наявності
конфліктних ситуацій, пов’язаних з діяльністю викладача та передбачені згідно
акредитації ОПП. Експертне оцінювання якості викладання може бути ініційоване
представниками Колегії студентів. Для проведення експертного оцінювання з
викладачів кафедри чи осіб, яким делеговані повноваження проводити
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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 випускові кафедри, навчально-методичні
комісії і деканати 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 анкетування у рамках

щорічного

моніторингу «Навчальний процес очима студента», «Організація дипломного
проектування»
аналізуються

та «Викладач очима студента». Висловлені студентами думки
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.
Щорічно в Університеті здійснюється рейтингова оцінка результатів
професійної діяльності науково-педагогічних працівників в рамках єдиної
системи атестації працівників на вимоги закону України «Про вищу освіту»,
результати якої, починаючи з 2014 року, висвітлюються на сайті та беруться до
уваги у конкурсному відборі при заміщенні вакантних посад, розробці системи
стимулювання праці. Критерії оцінювання щорічної атестації систематично
оновлюються та адаптуються до сучасних обставин діяльності Університету.
За звітний період було проведено ряд семінарів, зокрема на вимогу чинного
законодавства був проведений семінар «Запобігання і протидія корупції у вищих
навчальних закладах».
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Університет і далі підтримує видання єдиної в Україні 4-мовної газети
«Gaudeamus».
Підсумовуючи звіт про навчально-методичну роботу в Університеті,
зазначимо, що в цілому проводяться якісні зміни системи вищої освіти, що
вимагають розроблення нових підходів до навчання і викладання, утвердження
чесності та етичних цінностей в освітньому процесі і науковій діяльності,
створення нових механізмів побудови комунікації в Університеті, що сприяє
формуванню високої академічної культури, носіями якої є науково-педагогічні
працівники та здобувачі освіти.
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РОЗДІЛ 3. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
3.1. Наукова тематика та фінансування тем наукових досліджень
У 2018 році отримано фінансування з державного бюджету обсягом 1017,0
тис. гривень на виконання 3 науково-дослідних робіт: 1) Розроблення органонеорганічних тонкоплівкових реверсивних структур для багато-функціональних
газових сенсорів, науковий керівник Ціж Б.Р. 2) Розробка діагностичних маркерів
новоутворень

молочної

залози

собак

на

основі

поліморфізму

глутатіонтрансферази та протеїнів крові, обсяг фінансування, науковий керівник
Федець О.М. 3) Біотехнологія створення вітчизняних бактеріальних препаратів
для молочної промисловості, науковий керівник Сливка І.М.
Назва теми: «Вивчення мікробіологічних властивостей циркулюючої
мікрофлори

в

умовах

фермерського

господарства

«Пчани-Денькович»

Жидачівського району Львівської області», обсяг фінансування – 10000 (десять
тис.) грн., науковий керівник проф. Кісера Я.В.
Назва теми: «Визначення інсектицидних властивостей експериментального
зразка препарату «Олія інсектицидна», обсяг фінансування – 20000 (двадцять
тис.) грн., науковий керівник проф. Стибель В.В.
Назва теми: «Морфологія, імунологія коронавірусних інфекцій (інфекційний
бронхіт курей, корона вірусний ентерит собак), їх діагностика та профілактика (а
саме: ультраструктурні та світлооптичні дослідження фрагментів органів)», обсяг
фінансування 20 тисяч гривень.
На 35 кафедрах здійснювалась наукова і науково-дослідна робота відповідно
до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки за 42 тематиками в межах
робочого часу працівників. Керівники: зав.лаб.електронної мікроскопії Зайцев
О.О., доц. Демус Н. В.
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3.2. Основні результати наукової діяльності у 2018 році
Результати

наукових

досліджень

науково-педагогічних

працівників

університету викладено в монографіях, підручниках, навчальних посібниках,
публікаціях. У 2018 році науковцями університету у вітчизняних і закордонних
виданнях опубліковано 18 монографій, 49 підручників і навчальних посібники,
657 наукових статей.
За 2018 рік науковцями університету опубліковано 45 статтей у виданнях, які
включені до наукометричних базах даних Scopus і Web of Science.
По підрозділах (Scopus):
Факультет ветеринарної медицини

3

Факультету ветеринарної гігієни, екології та права

2

Біолого-технологічний факультет

1

Факультет харчових технологій

28

Факультет економіки та менеджменту

3

Показники цитованості за наукометричною базою Scopus: h індекс - 16
Кількість цитувань 969 (35 місце серед 162 закладів вищої освіти).
Табл. 3.3. Інформація про науково-педагогічних працівників університету,
які за останні 5 років мають публікації у виданнях, що внесені до
наукометричних баз даних Scopus
(впорядковано за h-індексом)
№
з/п

Прізвище,
ініціали

1.

Федорчук А.О.

2.

Коструба А.М.

3.

Саварин В.І.

4.

Ціж Б.Р.

Підрозділ, в якому
працює науковець

кафедра
біологічної і
загальної хімії
кафедра фізики та
математики
кафедра фізики та
математики
кафедра
загальнотехнічних
дисциплін та

кількість
публ. в
Scopus

Кільк
цит.

h-індекс

162

1165

18

39

229

8

28

241

8

25

84

6
43

контролю якості
продукції

5.

Сас Н.Б.

6.

Чохань М.І.

7.

Білонога Ю.Л.

8.

Паска М.З.

9.

Червінка К.А.

10.

Мацуська О.В.

11.

Гутий Б.В.

12

Максисько О.Р.

13.

Федець О.М.

14.

Демчишин М.Я.

15.

Басараб І.М.

кафедра фізики та
математики
кафедра
загальнотехнічних
дисциплін та
контролю якості
продукції
кафедра
загальнотехнічних
дисциплін та
контролю якості
продукції
кафедра
технології м'яса,
м'ясних та олійножирових виробів
кафедра фізики та
математики
Кафедра екології
та біології
кафедра
фармакології та
токсикології
кафедра
загальнотехнічних
дисциплін та
контролю якості
продукції
кафедра
біологічної та
загальної хімії
кафедра
інформаційних
технологій у
менеджменті
кафедра
технології м'яса,
м'ясних та олійно-

10

15

3

7

21

3

6

8

2

5

1

1

3

3

1

2

4

2

6

7

2

2

3

1

2

1

1

2

-

-

2

-
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16.

Галух Б.І.

17.

Юськів І.Д.

18.

Вихрист О.М.

жирових виробів
кафедра
технології м'яса,
м'ясних та олійножирових виробів
кафедра
паразитології та
іхтіопатології
кафедра фізики та
математики

1

-

-

2

1

1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

2

-

-

2

-

-

1

-

-

кафедра
економіки
підприємства,
19.

Саламін О.С.

інновацій та
дорадництва в
АПК імені
І.В.Поповича
кафедра
технології молока
і молочних
продуктів
кафедра
технології молока
і молочних
продуктів
кафедра
технології молока
і молочних
продуктів
кафедра
технології молока
і молочних
продуктів

20.

Цісарик О.Й.

21.

Мусій Л.Я.

22.

Сливка І.М.

23.

Михайлицька
О.Р.

24.

Сухорська О.П.

кафедра екології
та біології

1

-

-

Ольхова М.Р.

кафедра
загальнотехнічних
дисциплін та
контролю якості

1

-

-

25.
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27.

Гачак Ю.Р.

28.

Янович Д.О.

29.

Білик О.В.

30

Ваврисевич Я.С.

продукції
кафедра
технології молока
і молочних
продуктів
кафедра екології
кафедра
технології молока
і молочних
продуктів
кафедра
біологічної та
загальної хімії

3

4

1

2

1

1

2

3

1

1

1

1

Наукові дослідження працівників апробовані на конференціях, наукових
семінарах в інших масових наукових заходах.
Протягом 2018 року підрозділами університету заплановано та проведено
більше 40 наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, інформаційних
днів з проблем вищої освіти і науки. Проведено 19 міжнародних та 35 наукових
заходів всеукраїнського рівня.
Серед

наукових

заходів

міжнародного

та

всеукраїнського

рівнів

найактуальнішими стали:
1. Семінар «Охорона здоров’я дрібних домашніх тварин» (23 лютого 2018 р.,
м. Львів).
2. Семінар «Репродуктологія собак. Дієтологія у період вагітності, лактації та
вирощування цуценят» (18 квітня 2018 р., м. Львів).
3. Українсько-польська конференція «Протимікробні препарати: панацея чи
загроза» (19-20 квітня 2018 р., м. Львів).
4. Українська ветеринарна конференція (15-17 травня 2018 року).
5. Круглий стіл «Стратегічні напрями реалізації Цілей сталого розвитку ООН
для забезпечення розвитку еколого-економічних систем гірських територій
Львівської області» (12 червня 2018 року).
6. Українська Ветеринарна Конференція (ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 15–
17 травня 2018 року, м. Львів).
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7. Міжнародна наукова конференція «Львівсько-Вроцлавська ветеринарна
школа, Львів-Вроцлав 2018» (травень 2018 року).
8. Чемпіонату України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок (12-13
вересня 2018 року).
9. ХI міжнародна іхтіологічна науково-практична конференція «Cучасні
проблеми теоретичної та практичної іхтіології» (18-19 вересня 2018 року, м.
Львів).
10. Всеукраїнська конференція “Сучасні методи діагностики, лікування та
профілактика у ветеринарній медицині” (ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 29–30
листопада 2018 року, м. Львів).
11. Майстер-клас “Трубки для пацієнтів інтенсивної терапії” в рамках
Української ветеринарної конференції (ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 17 травня
2018 року, м. Львів).
12. Семінар “Реанімація та невідкладна допомога у ветеринарній клініці” (27
квітня 2018 року, м. Львів).
13. Майстер-клас

"Ехокардіографія

- поглиблений

рівень"

в

рамках

Української ветеринарної конференції (ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 15 травня
2018 року, м. Львів).
14. XVIII Міжнародний економічний форум «Львівщина – хаб можливостей»
(1-2 листопада 2018 року).
15. Міжнародна

українсько-польська

конференція

“Львівська

академія

ветеринарної медицини – історична ветеринарна спадщина народів Східної
Європи” (ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 30.11.2018-01.12.2018 р., м. Львів).
16. Міжнародна конференція «Дні студентської науки у львівському
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.
Ґжицького» (ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 25-26 квітня 2018 року, м. Львів).
Участь у виставках.
Вподовж 2018 року Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького взяв участь у 1 національній та 3
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міжнародних виставках, серед них:
1. Міжнародна агропромислова виставка та форум з підтримки фермерства
«Агропорт Захід Львів 2018» (19-21 квітня 2018 року, м. Львів) (Об’єднаний
семінар: птахівництво та тваринництво – кооперація «Схід Захід»).
2. IV Міжнародний Екофорум «Вода та Енергія», (13-14 вересня м. Львів).
3. I Молочний форум (23 травня 2018 року).
Наукові періодичні видання університету.
Університет видає два фахові в Україні журнали:
- “Науковий вісник Львівського національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького”. ISSN (2413-5550)
- “Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences”.
ISSN: 2617-6149
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3.3. Розвиток інноваційної наукової діяльності та інфраструктури
університету
У звітному 2018 році від університету подано 10 заявок на отримання
охоронних документів і отримано 43 патенти на корисну модель

60
50
40
30

Отримано

20
10
0

2015

2016

2017

2018

Рис. 3.1. Патенти на корисну модель
Перелік поданих заяв на отримання охоронних документів за 2018 рік
-

Подані заяви та позитивні рішення на отримання патентів на корисну

модель:
1. Куртяк Б.М., Падовський А.І., Пундяк Т.О., Собко Г.В., Вантух А.Є. –
Заявка на корисну модель № u 2018 05855 «Спосіб виділення збудників ґрунтових
інфекцій». Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної
власності» (Укрпатент) 11.10.2018 р.
2. Лаврів

П.Ю.

–

Спосіб

підвищення

імунологічної

реактивності

новонародженого молодняка ВРХ на тлі специфічної імунопрофілактики
сальмонельозу за корекції нанопрепарату Сільвеко, заявка №50, дата подачі –
2018 р.
3. Верхолюк М.М., Пеленьо Р.А. (2018). Заявка на отримання патенту
«Кислотний мийно-дезінфікуючий засіб «МІЛКОДЕЗ».
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4. Козенко О.В., Кремпа Н.Ю. Спосіб підвищення імунного статусу от
24.09.2018 № U201809612.
5. Кремпа

Н.Ю.,

Козенко

О.В.

Спосіб

підвищення

неспецифічної

резистентності та запобігання розладів травлення новонароджених поросят.
24.09.2018 № U201809611.
6. Гачак Ю.Р., Пунейко О.І., Лісовська Ю.І., Сливка Н.Б. Спосіб
виготовлення плавлених сирів з додаванням кріопорошків з морепродуктів.
Заявка на патент України № u201805848 від 25.05.18 р. Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького.
(Позитивне рішення, 26.11.2018 р.)
7. Ціж Б. Р., Аксіментьєва О. І., Чохань М. І. Спосіб підвищення чутливості
оптичного газового сенсора аміаку. Заявка на патент України № u201805851 від
25.05.2018 р. Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Гжицького. (Позитивне рішення від 23.10.2018 р.)
8. Ціж Б. Р., Аксіментьєва О. І., Чохань М. І. Спосіб забезпечення
селективності оптичного газового сенсора аміаку. Заявка на патент України №
u201808650 від 28.07.2018 р. Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. (Позитивне рішення від
12.11.2018 р.)
9. Подано заявку на патент України «Засіб для лікування та профілактики
балантидіазу» (Коцюмбас І.Я., Брезвин О.М., Авдаченок В.Д., Музика В.П.). Дата
подання 22 листопада 2018 р.
10. Шалько А.В., Занічковська Л.В., Занічковська В.С. Спосіб відновлення
робочих органів зернових сівалок. На заявку № u 201801175 від 7.02.2018 р.
Україна.
- Патенти на корисну модель:
1. Патент на корисну модель № 127501 Україна, МПК 2018.01, А61K 9/12,
А61К 31/00, А61Р 31/02 (2006.01), А61Р 31/04 (2006.01). Аерозольний препарат
цефалоспоринового ряду для профілактики та лікування післяродових внутрішньо
маткових інфекцій у тварин / Р. М. Сачук, С. В. Жигалюк, В. М. Твердий, Я.С.
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Стравський, С.М. Катюха, О.А. Кацараба, Г.В. Сус, Н.В. Магрело; заявник і
патентовласник Дослідна станція епізоотології ІВМ НААН – № u 2018 00603;
заявка 22.01. 2018; опубл. 10.08.2018; Бюл. № 15. – 4 с.
2. Патент на корисну модель № 124261 від 26.03.2018 р. Спосіб лікування
коней із захворюваннями нижніх дихальних шляхів. Максимович І.А., Леньо М.І.
3. Романович М.М., Куртяк Б.М. Спосіб корекції інтенсивності перекисного
окиснення ліпідів у крові курчат-бройлерів на тлі вакцинації проти хвороби
Гамборо. Патент на корисну модель UA № 123273 від 26.02.2018 р.
4. Турко Я.І., Ушкалов В.О. (25.05. 2018 р.) Патент на корисну модель №
126014 «Спосіб корекції показників білкового профілю у плазмі крові курейнесучок».
5. Патент на корисну модель №

122203 від 26.12.2017 Спосіб корекції

показників антиоксидантної системи тварин за умов фумонізинотоксикозу / Гута
З.А., Коцюмбас І.Я., Брезвин О.М., Гутий Б.В.
6. Патент на корисну модель № 122644 від 25.01.2018 Спосіб виготовлення
плавлених сирів з додаванням кріопорошку "Амарант" / Гачак Ю.Р., Михайлицька
О.Р., Гутий Б.В., Дякун Т.А.
7. Патент на корисну модель № 123865 від 12.03.2018. Спосіб виготовлення
солодких плавлених сирів з додаванням кріопорошку "Виноград" / Гачак Ю.Р.,
Кіницька Л.С., Гутий Б.В.
8. Патент на корисну модель № 124321 від 10.04.2018. Спосіб підвищення
імунного потенціалу та продуктивності коропових риб / Віщур О.І., Руденко О.П.,
Гутий Б.В.
9. Патент на корисну модель № 126687 від 25.06.2018. Спосіб корекції
системи антиоксидантного захисту тварин за умов розвитку оксидаційного стресу
/ Гутий Б.В., Віщур О.І., Мартишук Т.В., Семенів Б.С.
10. Патент на корисну модель № 126924 від 10.07.2018. Спосіб корекції
показників неспецифічної резистентності та клітинного імунітету у курчатбройлерів / Медвідь С.М., Гунчак А.В., Кисців В.О., Сірко Я.М., Стефанишин
О.М., Пащенко А.Г., Борецька Н.І., Гутий Б.В.
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11. Патент на корисну модель № 126925 від 10.07.2018. Спосіб корекції
обмінних процесів в організмі супоросних свиноматок за умов дефіциту йоду /
Седіло Г.М., Гунчак Р.В., Вовк С.О., Гутий Б.В.
12. Патент на корисну модель № 128292 від 10.09.2018. Спосіб корекції
системи антиоксидантного захисту тварин за умов отруєння тетрахлорметаном /
Харів М.І., Гутий Б.В., Харів І.І., Семенів Б.С.
13. Патент на корисну модель № 128293 від 10.09.2018. Спосіб підвищення
продуктивних якостей свиноматок за умов дефіциту йоду / Гунчак Р.В., Седіло
Г.М., Гутий Б.В., Пащенко А.Г., Вовк С.О.
14. Патент України на винахід. Автори: Стояновський В. Г., Крог А. О.,
Коломієць І. А., Колотницький В.А., Коваленко О. В. Спосіб попередження
розвитку

імунодефіцитного

стану

організму

качок

яєчного

напряму

продуктивності за дії технологічних стресів. U201810643. Заявник: Львівський
національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С.З.
Ґжицького. Дата подачі 29.10. 2018р.
15. Патент України на корисну модель № 124262 Україна, МПК А23К/20/00.
Спосіб корекції обмінних процесів та підвищення продуктивності молодняку
великої рогатої худоби на відгодівлі в умовах техногенного забруднення / Калин
Б.М., Дашковський О.О., Салата В.З., Фоміна М.В.; заявл. № u201711533 від
24.11.2017; зареєстровано 26.03.2018, Бюл. № 6.
16. Патент України на корисну модель № 124263 Україна, МПК А23К 20/142.
Спосіб корекції обміну речовин та стимуляції продуктивності лактуючих корів в
умовах техногенного навантаження / Дашковський О.О., Салата В.З., Калин Б.М.;
заявл. № u201711534 від 24.11.2017; зареєстровано 26.03.2018, Бюл. № 6.
17. Патент України на корисну модель № 129139. Спосіб моніторингу
адаптації верхових коней до фізичних навантажень за біохімічним профілем крові
/ Ковальчук Н.А., Параняк Р.П.; заявл. № u2018 03438 від 02.04.2018;
зареєстровано 25.10.2018, бюл. № 20.
18. Патент України на корисну модель № 122549. Спосіб зниження вмісту
Кадмію у водоймах рибогосподарського призначення / Грициняк І.І., Параняк
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Р.П., Градович Н.І., Забитівський Ю. М., Колесник Н.Л., Симон М. Ю.; заявл. №
u201708564 від 21.08.2017; зареєстровано 10.01.2018 бюл. № 1/2018.
19. Патент України на корисну модель № 122550. Спосіб зниження вмісту
Кадмію у фітопланктоні водойм рибогосподарського призначення / Грициняк І.І.,
Параняк Р.П., Градович Н.І., Забитівський Ю. М., Колесник Н.Л., Симон М. Ю.;
заявл. № u201708565 від 21.08.2017; зареєстровано 10.01.2018 бюл. № 1/2018.
20. Патент України на корисну модель № 122551. Спосіб зниження вмісту
Плюмбуму у фітопланктоні водойм рибогосподарського призначення / Грициняк
І.І., Параняк Р.П., Градович Н.І., Забитівський Ю. М., Колесник Н.Л., Симон М.
Ю.; заявл. № u201708566 від 21.08.2017; зареєстровано 10.01.2018 бюл. № 1/2018.
21. Патент України на корисну модель № 122552. Спосіб зниження вмісту
Плюмбуму у м’язах риб / Грициняк І.І., Параняк Р.П., Градович Н.І., Забитівський
Ю. М., Колесник Н.Л., Симон М. Ю.; заявл. № u201708567 від 21.08.2017;
зареєстровано 10.01.2018 бюл. № 1/2018.
22. Патент України на корисну модель № 122553. Спосіб зниження вмісту
Кадмію у м’язах риб / Грициняк І.І., Параняк Р.П., Градович Н.І., Забитівський Ю.
М., Колесник Н.Л., Симон М. Ю.; заявл. № u201708568 від 21.08.2017;
зареєстровано 10.01.2018 бюл. № 1/2018.
23. Патент України на корисну модель № 122554. Спосіб зниження вмісту
Плюмбуму у водоймах рибогосподарського призначення / Грициняк І.І., Параняк
Р.П., Градович Н.І., Забитівський Ю. М., Колесник Н.Л., Симон М. Ю.; заявл. №
u201708567 від 21.08.2017; зареєстровано 10.01.2018 бюл. № 1/2018.
24. Патент України на корисну модель № 125979. МПК A61K 9/14, A61K
31/00, A61K 35/00, A61P 17/02. Засіб у формі присипки для місцевого лікування
пролежнів І та ІІ стадій з мацерацією, мокнуттям та десквамацією епідермісу /
заявник і патентовласник: Вергун А.Р., Калитовська М.Б., Кульчицький В.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – № u
2018 00952; заявл. 01.02.2018; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10.
25. Патент України на корисну модель № 125974. МПК A61K 31/00, A61K
35/00, A61В 17/00, A61P 17/00. Спосіб місцевого лікування поверхневих
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пролежнів м’яких тканин з мацерацією, мокнуттям та локальною десквамацією
епідермісу / заявник і патентовласник: Вергун А.Р., Кульчицький В.В.,
Калитовська М.Б., Вергун О.М., Чуловський Я.Б. Львівський національний
медичний університет імені Данила Галицького – № u 2018 00943; заявл.
01.02.2018; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10.
26. Патент України на корисну модель № 125590. МПК А61К 3/00, А61К
31/00,

А61К

36/00,А61К

9/00.

Лікувально-профілактичний

засіб

для

ополіскування ротової порожнини під час ортодонтичного лікування брекетсистемою/ Р.М. Федін, О.В. Мандич, Т.І. Пупін.–№ u 201800192; заявл.
04.01.2018; опубл. 10.05.2018. – Бюл. № 9.
27. Патент України на корисну модель № 127646. МПК А61К 31/00, А61К
31/375, А61К 31/593, А61К 6/00, А61К 9/107, А61Р 31/00. Гель для лікування і
профілактики хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла /
Р.М. Федін, В.Л. Костура.–№ u 201803537; заявл. 02.04.2018; опубл. 10.08.2018. –
Бюл. № 15.
28. Патент України на корисну модель № 128817. МПК А61К 31/00, А61К
31/593, А61К 31/375, А61Q 11/00, А61Р 31/00. Ополіскувач для лікування і
профілактики хронічного катарального гінгівіту у дітей з надмірною масою тіла /
Р.М. Федін, В.Л. Костура.–№ u 201803492; заявл. 02.04.2018; опубл. 10.10.2018. –
Бюл. № 19
29. Кухтин М.Д., Салата В.З., Перкій Ю.Б., Семанюк В.І., заявник і власник
Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини Національної
академії агарних наук України (2018). Пат. № 124002, Україна МПК С12N 1/02
G01N 1/00. Спосіб оцінки безпечності примороженого м’яса яловичини за
вмістом психротрофних мікроорганізмів. № u 2017 11034; заявл. 13.11.2017;
опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.
30. Салата В.З., Хімич М.С., Дашковський О.О., Горобей О.М., Півень О.Т.,
Козулін

Ф.В.,

заявник

і

власник

Львівський

національний

університет

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (2018). Пат. №
122391, Україна МПК G01N 33/02 G01N 1/28 C12Q 1/02 С12/R 1/90. Спосіб
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визначення токсичності меду. № u 2017 05482; заявл. 02.06.2017; опубл.
10.01.2018, Бюл. № 1.
31. Тарасенко Л.О., Козенко О.В., Рудь В.О., Хімня М.С. «Спосіб підвищення
стресостійкості

та

неспецифічної

резистентності

організму

свиноматок».

U201801907 (25.06.2018) Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького.
32. Патент на корисну модель UA 125101 від 25.04.2018. МПК A23K 50/90
(2016.01), C12N 1/20 (2006.01), A61K 35/744 (2015.01), A61P 1/00, C12R 1/01
(2006.01). Комплексний пробіотичний препарат "Апіпротект-плюс" для посилення
обміну речовин та стимулювання захисних реакцій організму медоносних бджіл.
Двилюк І.В., Стибель В.В., Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б, Левицький Т.Р., Кушнір
І.М.
33. Патент на корисну модель UA 126135 від 11.06.2018. МПК A23K 50/90
(2016.01), C12N 1/20 (2006.01), A61K 35/744 (2015.01), A61P 1/00, C12R 1/01
(2006.01).

Пробіотичний

засіб

"Апіпротект"

для

підвищення

природної

резистентності та продуктивності бджіл. Двилюк І.В., Стибель В.В., Кухтин М.
Д., Перкій Ю. Б, Левицький Т.Р., Кушнір І.М.
34. Патент на корисну модель UA 129137 від 25.10.2018 р.МПК C12R 1/01
(2006.01), C12N 1/20(2006.01), A23K 50/90 (2016.01) Спосіб профілактики хвороб
бджіл у період підготовки до зимівлі Двилюк І.В., Стибель В.В., Кухтин М. Д.
35. Патент на корисну модель UA 129138 від 25.10.2018 МПК (2006):A61P
1/00, A61K 35/741 (2015.01), C12R 1/01 (2006.01), C12N 1/20 (2006.01), A23K
50/90 (2016.01) Спосіб профілактики хвороб бджіл у післяоблітний період
Двилюк І.В., Стибель В.В., Кухтин М. Д.
36. Патент на корисну модель UA № 127501 від 10.08.2018 МПК (2018.01),
А61К 9/12 (2006.01), А61К 31/00, А61Р 31/02 (2006.01), А61Р 31/04 (2006.01).
Аерозольний препарат цефалоспоринового ряду для профілактики та лікування
післяродових внутрішньоматкових інфекцій у тварин. Україна. Сачук Р.М.,
Жигалюк С.В., Твердий В.М., Стравський Я.С., Катюха С.М., Кацараба О.А., Сус
Г.В., Магрело Н.В.
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37. Гачак Ю.Р., Ваврисевич Я.С., Беницька А.А., Пристанський Р.Є. Спосіб
виготовлення сиркових мас із кріопорошком «Амарант»: Патент на корисну
модель: №122718 Україна, МПК: A23C. 19/02, A23C 19/02; Львівський
національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З.Гжицького. – 201707331; заявл. 11.07.17; опуб. 25.01.2018, Бюл. №2. – 5 с.
38. Гачак Ю.Р., Михайлицька О.Р., Гутий Б.В., Дякун Т.А. Спосіб
виготовлення плавлених сирів з додаванням кріопорошку «Амарант»: Патент на
корисну модель: №122614 Україна, МПК: A23C. 19/08 /; Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького. –
201705493; заявл. 02.06.17; опуб. 25.01.18, Бюл. №2. – 5 с.
39. Гачак Ю.Р., Кінницька Л.С., Гутий Б.В. Спосіб виготовлення солодких
плавлених сирів з додаванням кріопорошку «Виноград»: Патент на корисну
модель: №123865 Україна, МПК: A23C 19/08. A23C 19/082. Львівський
національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З.Гжицького. – 201709638; опуб. 12.03.18, Бюл. №5. – 5 с.
40. Гачак Ю.Р., Пунейко О.І., Лісовська Ю.І., Сливка Н.Б. Спосіб
виготовлення плавлених сирів з додаванням кріопорошків з морепродуктів:
Патент на корисну модель: №130143 Україна, МПК: A23C 19/082, A23C19.08 /
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З.Гжицького. – 201805848;
41. Турчин І.М. Спосіб виробництва сиркової пасти з селерою: Патент на
корисну модель: №130144 Україна, МПК А23С 19/02/ Львівський національний
університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького. –
201805859; опуб. 26.11.18, Бюл. №5. – 5 с.
42. Горбенко Ю. Ю., Дзерин М. Р., Ціж Б. Р., Аксіментьєва О. І. Спосіб
виготовлення чутливих елементів сенсорів на основі поліаміноаренів. Патент на
корисну модель № 123712, Україна, МПК C08G 73/00, C08L 61/00, G02B 1/00.
Заявник та патентовласник Львівський національний університет імені Івана
Франка. – № u 2017 07820; заявл. 25.07.2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5.
43. Калин Б.М., Дашковський О.О., Салата В.З., Фоміна М.В. Спосіб
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корекції обмінних процесів та підвищення продуктивності молодняку великої
рогатої худоби на відгодівлі в умовах техногенного забруднення. Патент на
корисну модель № 124262 , u 2017 11533 від 26.03.2018. Бюл. № 6, Україна.
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.
Підготовка докторантів згідно нової ліцензії здійснюється за спеціальностями:
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);
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06.02.03 – рибництво (сільськогосподарські науки);
06.02.04

–

технологія

виробництва

продуктів

тваринництва

національним

господарством

(сільськогосподарські науки);
08.00.03

–

економіка

та

управління

(економічні);
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,
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сільськогосподарські науки);
16.00.07 – ветеринарне акушерство (ветеринарні науки);
16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза (ветеринарні науки).
На даний час в аспірантурі навчається 51 аспірант (з них 5 перебуває у
академічній відпустці), 28 аспірант – з відривом від виробництва та 21 –
аспірантів навчається без відриву від виробництва, 10 – на платній формі
навчання. На всіх етапах підготовки фахівців в університеті залучені доктори
наук та кандидати наук.
В докторантурі навчається 2 докторанти з відривом від виробництва.
Співробітниками університету за звітний період захищено 2 докторських та 8
кандидатських дисертацій.
3.5. Спеціалізовані вчені ради
У 2018 році функціонували три спеціалізовані вчені ради 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 2018 році на засіданнях спеціалізованих вчених рад проведено захист 1
докторської та 11 кандидатських дисертацій.
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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 інтересу до наукової
роботи в молодіжному середовищі.
До студентської науково-дослідної роботи у 2018 році було залучено 993
студенти університету. Протягом звітного періоду в університеті діяли 35
наукових гуртки (студенти 1-4 курсів), 16 проблемних груп (студенти 5 курсу), 12
наукових семінарів (магістранти, аспіранти, викладачі).
У березні-травні 2018 року 10 студентів університету взяли участь у
Всеукраїнських

студентських

олімпіадах.

спеціальностей

“Ветеринарна

медицина”

Призерами
(1

місце),

стали

студенти

«Біотехнології

із
та

біоінженерія» (3 місце), «Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування» (3 місце).
У 2018 році подано 13 праць на Всеукраїнський конкурс студентських
наукових робіт. Отримано: диплом III ступеня за спеціальністю «Харчові
технології»; диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Економіка сільського
господарства та АПК»; диплом ІІ ступеня з філософії, диплом І ступеня
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «Україна-країна талантів»
Отримано диплом ІІІ ступеня Міжнародного конкурсу студентських
науково-дослідних робіт по економіці.
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 науководослідних 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 2018 році студенти університету були співавторами 20
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наукових статей у фахових виданнях України та понад 450 тез доповідей у інших
виданнях.
Кафедрами

університету

разом

із

студентськими

громадськими

організаціями у 2018 році організовано і проведено ряд наукових заходів,
спрямованих на апробацію та оприлюднення студентських наукових досліджень і
здобутків.
3.7. Діяльність Наукової бібліотеки
Наукова бібліотека ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького в своїй роботі керується
законодавчими та нормативними документами в галузі вищої освіти, сільського
господарства, які відображені у Положенні про Наукову бібліотеку і річному
плані. Її діяльність, передусім, спрямована на забезпечення навчального процесу
за фаховим спрямуванням тієї установи, частиною якої вона є. Співробітники
нашої НБ керуються також завданнями, які викладені в Стратегії розвитку
бібліотечної справи в Україні до 2025 року: «Якісні зміни бібліотек задля
забезпечення сталого розвитку» - міжвідомчого проекту Міністерства культури
України.
Побудова загальнодоступних архівів наукової інформації є важливим
завданням

НБ.

Книгозбірня

планує

продовжити

роботу

по

створенню

електронних копій документів з фонду рідкісної книги.
Проводиться робота з автоматизованою інформаційно-пошуковою системою:
поповнюються і редагуються ЕК та бази даних, які є на даний час. Продовжується
переоблік основного фонду книгосховища з внесенням документів в БД.
Розпочато роботу по створенню бібліотечного репозитарію.
В роботі НБ важливу роль відіграє міжнародна співпраця, яка сприяє обміну
досвідом, впровадженню нових технологій, книгообміну, спільної видавничої
роботи тощо.
У 2018 році наш університет отримав безкоштовний доступ до реферативних
наукометричних платформ – Sсopus, а з жовтня місяця - Web of Sienсe.
Вміння орієнтуватися в потоках інформації та забезпечувати користувачам
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можливість оперативно отримувати необхідну інформацію - головне завдання
працівника НБ на сьогоднішній день. Іншою важливою складовою у роботі з
користувачами - створення для них комфортних умов роботи в книгозбірні.
Комплектування фонду – важливий етап роботи НБ з формування її
документально-інформаційного ресурсу. Саме від нього залежить бібліотечноінформаційна діяльність установи. Процес комплектування багатоплановий, і
залежить від багатьох чинників.
В умовах обмеженого фінансування гостро постає питання про відбір і
використання джерел знань, які мають найбільшу інформаційну цінність. Від
якості та наповнення фондів залежить рівень обслуговування користувачів.
Тому НБ, обмежена фінансово, постійно веде пошук найбільш вигідних
постачальників книжкової продукції. Під час комплектування враховується
поглиблене вивчення базових дисциплін, профільних факультетів та кафедр.
Значна увага приділяється аналізу книгозабезпеченості навчальних дисциплін.
Важливу роль в цьому процесі відіграє БД «Книгозабезпеченість», яка дає
об’єктивну та достовірну інформацію.
Поточне комплектування відбувається за письмовим замовленням кафедри,
відповідно

дисципліни,

або

наукового

напрямку

з

вказаною

кількістю

примірників. Документи, які надходять з кафедр, активно опрацьовуються.
Зберігається тенденція щодо не виконання плану з придбання нових видань.
Основною причиною цього є обмеженість в фінансуванні.
У звітному році НБ отримала 2105 примірників видань (1219 назв) на
загальну суму 45554.00 грн. ( з них 38442.88 грн. – періодичні видання).
За видами видань
Книги, брошури
Журнали (прим.)
Газети (компл.)
Дисертації
Автореферати
Інші види

2017
1063
851
8
17
116

2018
789
480
10
13
126
687
62

За цільовим призначенням, документи що надійшли за рік становлять:
навчальної літератури - 880 прим., наукової – 1151.
За цільовим призначенням
Навчальна література
Наукові видання
Інші документи

2017
937
1025
93

2018
1151
880
74

На 01.01.2019 року фонд НБ становить 349295 примірників. Поповнення
книжкового фонду НБ документами у звітному році відбувалось з таких джерел:
- дар, благодійництво;
- книгообмін;
- з Науково - методичного центру «Агроосвіта»;
- З кафедр ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького;
- видавництв, торгівельних організацій;
- Укрпошти;
- Заміна втрачених документів.
Фонд НБ також комплектується дисертаціями та авторефератами дисертацій,
автори яких захищаються в нашому університеті та ВНЗ України, магістерськими
роботами. В цьому році бібліотеці були передані студентські дипломні роботи.
Поповнення фонду НБ здійснювалось шляхом книгообміну з аграрними
університетами: Дніпропетровська, Білої Церкви, Сум, Житомира. Певні
труднощі є з документами обмінного фонду, через відсутність коштів

на

відправлення замовлень.
Оновлюється фонд новою літературою за рахунок заміни документів,
втрачених

читачами.

Заміна

втраченого

документа

на

аналогічний

або

рівноцінний здійснюється шляхом списання документа за балансовою ціною, а
оприбуткування – за вільною ринковою ціною, У цьому році було списано 946
примірників на суму 7952.00 грн.
На придбання нової літератури використовуються кошти спецфонду.
Фінансові витрати університету на придбання документів

у звітному році

становили 57892.00 грн., з них:
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- книги 259 примірників на суму 19450.00 грн.
- періодичні видання на суму 38442.88 грн.
Вагомий внесок у поповнення книжкових фондів здійснюють кафедри
власними виданнями.
Джерелом безкоштовного надходження книг є дарунки від приватних осіб.
Рік
2014
2015
2016
2017
2018
всього

Кількість придбаної літератури за дисциплінами
Поступ Сусп.
Прир
Ветер.,
Харч.
л
л-ра
науки
тварин.
техн
2044
409
305
997
239
1993
401
409
957
212
1674
221
389
850
121
2055
811
289
902
21
2105
393
459
927
234
9871
2235
1851
4633
827

інша
94
14
93
32
92
325

Фонди НБ систематично поповнюються періодичними виданнями – носіями
найактуальнішої та найоперативнішої інформації. Одним з основних завдань
працівників НБ є визначення відповідності змісту часописів згідно до запитів
користувачів.
У 2018 році НБ передплачувала 10 комплектів газет і 53 назви журналів.
Безкоштовно отримували наступні іноземні журнали: «Deutsche Bienen»
(Німеччина), «Veterinarski arhiv» (Хорватія), «Polich Journalof Veterinary Sciences»
(Польща).
Бібліотека має унікальне зібрання книжкових раритетів світового рівня на
іноземній мові. Загальний фонд цих видань становить 20125 примірників і
складається з універсальних видань (енциклопедії, словники), документи з
медицини, ветеринарії, тваринництва та інших галузей знань, часописи, наукові
праці з часів австрійського та польського періодів Галичини. Головними
пріоритетами в роботі з цим сегментом фонду є зберігання документів і
забезпечення доступу до них шляхом створення електронних ресурсів на основі
сучасних інформаційних технологій. Задля збереження цих фондів

вивчаємо

досвід бібліотек, які це питання успішно вирішують. Традиційні методи зі
збереження (ремонт друкованих видань, температурні умови зберігання тощо)
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ускладнюються недостатнім матеріальним та технічним забезпеченням.
Головну роль в системі бібліотечного обслуговування належить абонементам
та читальним залам. Диференційований підхід до обслуговування дозволяє якісно
надавати послуги всім категоріям читачів, представникам освітнього середовища,
які розрізняються за віком, рівнем знань та освіти. В нашому університеті вони
поділяються

на:

професорсько-викладацький

склад,

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:
професорсько-викладацький склад – 479
Студенти, магістри – 3406
Співробітники, спеціалісти АПК –11
Інші ( віддалені) – 1398
Всього: 5398.
Електронна база даних єдиної реєстраційної картотеки читачів відкрила
можливість для здійснення швидкого та оперативного пошуку користувачів

та

посприяла повному їх охопленню, що значно полегшило даний процес роботи.
Основні показники діяльності відділів Наукової бібліотеки
Кількість виданих
Відділ бібліотеки
Кількість відвідувань
документів
Абонементи
5952
17926
Читальний зал № 1
132249
319980
Читальний зал № 2
30963
81533
Зал електроннихресурсів
4006
4870
Всього
173170
424309
У 2018 році відділ обслуговування відвідали 173170 користувачів, кількість
виданих документів становила 424309 примірники. З них навчальної літератури –
328997 примірники.
В НБ працюють два абонементи, основна робота яких скерована на
обслуговування користувачів різних категорій.

Диференційований підхід в
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обслуговуванні допомагає краще задовольнити запити читачів.
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.
Щороку, значна увага на абонементі навчальної літератури приділяється
обслуговуванню студентів І курсу, які отримують навчальну літературу за
графіками видачі підручників на основі отриманих з приймальної комісії списків
про зарахування.
На допомогу студентам першого курсу щорічно організовується місячник під
назвою «Тобі, першокурснику!». Сюди входять: виставки, література

яких

знайомить користувачів з історією університету, збірниками, методичними
вказівками, періодичними виданнями, які видаються в нашому навчальному
закладі, документи про наше місто, його вулиці, архітектурні пам’ятки, історію та
інші. На абонементі навчальної літератури оформлено стенд, з якого можна
отримати потрібну інформацію: про правила користування бібліотекою, адресу
сайту книгозбірні та інші актуальні повідомлення. Вся корисна інформація для
користувачів розміщена на сайті НБ.
В абонементах щоденно ведеться облік відвідувань читачів та видачі
літератури.
Відкритий доступ до фондів на абонементі художньої літератури
можливість користувачам

вибирати

дає

книги відповідно до своїх читацьких

інтересів та потреб.
Ведеться

робота

по

збереженню

фонду

та

запобіганню

читацької

заборгованості. Для цього використовуються традиційні форми і методи:
проведення бесід про правила користування бібліотекою та відповідальності за
збереження літератури, перереєстрація читачів на абонементах, надання списків
боржників-студентів

денної

форми

навчання

у

деканати,

нагадування

користувачам про заборгованість по телефону, звірка формулярів боржників з
документами в деканатах та у відділі кадрів. На сайті бібліотеки, в рубриці
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«Послуги НБ. Заміна втрачених книг» можна отримати інформацію відносно
втраченої книги та вирішити цю проблему.
В 2018 році відділами абонементів скористалось 5952 відвідувачі,
книговидача становила 17926 примірників.
У 2018 році читальний зал відвідало 132249

користувачі, кількість виданих

документів становила 319980 примірників, з них - 240860 навчальної літератури.
Серед виданих читачам книг 302548 примірники українською мовою, решта
121761 – іншомовні (на російській та інших мовах).
Проводиться

робота

щодо

упорядкування

фонду

авторефератів,

магістерських та дипломних робіт, які в цьому році стали оперативно надходити з
кафедр.
Важливою складовою роботи читального залу є організація книжкових
виставок. Обов’язковим елементом для популяризації читання в НБ є виставки
нових надходжень: книг та часописів, інформаційні буклети. Цікаві також
інноваційні виставки, де, крім книг та періодичних видань, розміщується
різноманітний ілюстрований матеріал, змістовно пов’язаний з тематикою, якій
присвячена дана виставка.
З метою збереження фонду документів працівники систематично проводять
роз’яснювальну роботу серед читачів. Здійснюється перевірка повернутих
користувачами книг на предмет їх цілісності. Систематично проводиться ремонт
підручників з фонду читального залу. В міру надходження документів в НБ, фонд
читального залу № 1 поповнюється новою літературою. Ведеться відбір
примірників з загального фонду за минулі роки, які відсутні в фонді читального
залу.
В залі здійснюється консультування користувачів з питань

пошуку

інформації в ЕК та в інших інформаційних ресурсах. Є можливість для
самостійної роботи відвідувачів з власними е-пристроями. Залом активно
користувались науковці які працювали з наукометричною базою даних Scopus.
У 2018 році зал електронних ресурсів відвідали 4006 користувачів. Видано едокументів – 4870.
67

Головною складовою єдиного інформаційного середовища університету до
якого користувачі мають цілодобовий доступ є веб-сайт НБ. Студентам,
викладачам, науковцям надається повна інформація про ресурси НБ, інших
бібліотек

та

світових

електронних

наукових

баз

даних.

Бібліотечно-

бібліографічним та інформаційним обслуговуванням охоплено всі категорії
користувачів. Протягом року користувачам надавались консультації з методики
пошуку необхідної інформації з використанням довідкових та бібліографічних
видань, ЕК та БД.
Важливу роль при інформуванні користувачів відіграють інформаційномасові заходи. Для безпосереднього ознайомлення
проводились «Дні інформації».
надходження нових документів
надходження» окремо

з новою літературою

Для оперативного інформування читачів про
на веб-сайті бібліотеки в меню «Нові

представлені періодичні видання, книги, дисертації і

автореферати, магістерські і дипломні роботи.
Факультети і кафедри університету двічі на місяць отримують інформацію
про нові надходження літератури фахового спрямування.

У рамках «Дня

кафедри» обговорювались проблеми комплектування, використання навчальної
літератури, зміни в навчальних програмах, інформаційні можливості НБ.
Викладачі мали змогу ознайомитись з виставкою джерел первинної та вторинної
інформації, підготовленою працівниками інформаційно-бібліографічного відділу.
Електронні ресурси НБ складаються з: електронного каталог(ЕК), власних
баз даних, вільного доступу до інформаційних ресурсів інших бібліотек.
Користувачі мають доступ до Інтернету в залі електронних ресурсів, Читачі з
власними мобільними пристроями користуються

зоною бездротового (Wi-Fi) в

читальному залі №1.
В залі електронних ресурсів науковці університету протягом звітного року
могли скористатись доступом до реферативної наукометричної бази даних Scopus,
А з жовтня місяця отримали доступ ще додатково – до наукометричної бази Web
of Sience.
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На даний період НБ налічує 6 БД для користувачів і 3 БД - внутрішнього
користування. Загальна кількість записів у ЕК і БД складає 183078.
Веб-сайт у НБ є потужним інформаційним ресурсом та головною складовою
єдиного інформаційного середовища університету до якого користувачі мають
цілодобовий

доступ.

Тут

розміщено

відомості

про

роботу

бібліотеки,

інформаційні ресурси та послуги. Складається наш веб-сайт з 12 розділів.
Матеріал, який подано на Головній сторінці сайту НБ постійно оновлюється:
експрес-інформація до пам’ятних дат, історичні довідки про визначних діячів
науки та культури, інформація про участь в роботі конференцій університету, днів
кафедр, круглих столів, оголошення тощо. Кількість звернень до веб-сайту
бібліотеки становила – 26578, кількість звернень до ЕК – 14578.
Кількість записів за період створення ЕК налічує – 143880 документів.
В 2018 році НБ більше уваги приділила науковій роботі. Основним
напрямком

інформаційно-бібліографічної

бібліографічних

покажчиків.

біобібліографічного

роботи

Продовжується

покажчика

«Праці

-

створення

робота

ректорів

над

Львівської

анотованих
створенням
Академії

ветеринарної медицини довоєнного періоду». Укладено та відредаговано
біобібліографічнй покажчик до 90-річчя від дня народження доктора біологічних
наук, ветеринара-імунолога професора Маслянка Р.П., з електронним варіантом
якого можна ознайомитись на сайті НБ:http//books.lvet.edu.ua..
З 2018 року ведеться робота з опрацювання літератури фонду рідкісної
книги з пошуку інформації по історії нашої бібліотеки в довоєнний період. У
Науковому віснику ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького за 2018 рік (Т.20, №86), серія
«Економічні науки» вийшла

друком

наукова праця директора Наукової

бібліотеки у співавторстві з директором та співробітником бібліотеки ВармінськоМазурського університету в Ольштині під назвою «Історія Бібліотеки Львівської
академії ветеринарної медицини: австрійський і польський періоди (1881 1945
рр.».
В газеті «Світ університету» за вересень (чисто 7 (298)) вийшла стаття під
назвою «Скарбниця знань, що дарує таїнство пізнання». Стаття присвячена
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Всеукраїнському дню бібліотек, розкриває роль книги в нашому житті, містить
інформацію про нашу бібліотеку. Популяризація бібліотеки, її можливостей,
послуг займає важливе місце в сучасному світі. Продовжується співпраця
Наукової бібліотеки з фахівцями Польщі.
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РОЗДІЛ 4. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У 2018 році Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнології імені С.З. Гжицького активно працював у напрямках інтенсифікації
міжнародного академічного співробітництва. 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’язки із профільними вищими навчальними закладами та науковими установами
інших країн світу.
Стратегія міжнародної діяльності ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького є основою
для перспективного, поточного планування роботи по міжнародній співпраці,
проведення відповідної політики, вирішення організаційних, фінансових і
кадрових питань управління міжнародною діяльністю університету.
Завданнями стратегії міжнародної діяльності є:
- координація діяльності деканатів, кафедр та структурних підрозділів
університету пов'язаної з їхньою участю у міжнародному співробітництві;
- розширення діяльності університету у впливових міжнародних організаціях,
проектах, програмах, створення спільних з міжнародними організаціями структур;
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- розширення міжнародного співробітництва у регіонах світу;
- розширення співдружності з Європейськими країнами, країнами Сходу;
- створення в університеті, сприятливих умов для розбудови міжнародної
діяльності.
Головними напрямами міжнародного співробітництва Університету є:
1)

обміну

участь у програмах двостороннього і багатостороннього міждержавного
студентами,

працівниками

аспірантами,

забезпечення

науково-педагогічними

можливості

навчання,

та

науковими

стажування,

обміну

студентами, аспірантами та викладачами за кордоном у рамках програм UNESCO,
DAAD, Erasmus +, Фонду Фулбрайта тощо. Налагодження систематичної роботи з
інформування студентів та викладачів про участь у міжнародних освітніх і
наукових програмах й проектах;
2)

впровадження програм «Подвійний диплом» з іноземними вищими

навчальними закладами при підготовці бакалаврів та магістрів;
3)

проведення спільних наукових досліджень;

4)

організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших

заходів;
5)

участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

6)

участь

студентів,

магістрів,

аспірантів,

науковців

та

науково-

педагогічних працівників університету у Державній програмі мобільності;
7)

спільна видавнича діяльність;

8)

спільна господарсько-підприємницька благодійна діяльність;

9)

надання послуг, пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної освіти,

іноземним громадянам;
10) створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними вищими

навчальними закладами, науковими установами, організаціями;
11) залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників

іноземних вищих навчальних закладів до участі в педагогічній, науковопедагогічній та науковій роботі в Університеті;
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12) скерування осіб, які навчаються в Університеті, на навчання у

закордонні виші навчальні заклади та проходження стажування на іноземних
виробничих підприємствах;
13) сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних

працівників та осіб, які навчаються;
14) залучення

коштів

міжнародних

фондів,

установ,

громадських

організацій тощо для виконання наукових, освітніх та інших програм;
15) фінансування внесків за членство в міжнародних організаціях, участі з

заходах таких організацій; відрядження за кордон учасників освітнього процесу
для науково-педагогічної та наукової роботи чи стажування відповідно до умов
міжнародних договорів, а також договорів між вашими навчальними закладами та
іноземними партнерами, укладених на виконання освітніх і наукових проектів, які
реалізуються за рахунок міжнародних грантів і коштів.
Сьогодні кількість угод про співробітництво в освітній та науковій сферах,
укладених університетом із закордонними партнерами, дорівнює вісімнадцяти.
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). У звітному році була
підписана угода про співробітництво з Тюрінгійською асоцією Європейських
програм (Німетчина).
Університет веде пошук нових можливостей для співпраці у сфері вищої
освіти, подано заявки для участі у конкурсах на отримання грантів освітніх
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програм ЄС, зокрема, програми ЄС "Еразмус+": "Кредитна мобільність" разом з
Вроцлавським природничим університетом та пройдено конкурс та отримано
фінансування по даній програмі з Вармінсько-Мазурським університетом в
Ольштині

та

Жешівським

університетом,

Вроцлавським

Природничим

університетом (Республіка Польща).
Отримано грант у розмірі шістдесят тисяч євро

у складі консорціуму

університетів для «Поліпшення навичок спеціалістів з лабораторної практики у
фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи» (Ag-Lab)
Програма Erasmus +, проект KA2 n° 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHEJP (2017-2978/001-001)
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.
Географія відряджень охоплює такі країни як Австрія, Швеція, Румунія,
Болгарія,

Франція,

Угорщина,

Чехія,

Грузія,

Білорусь,

Німеччина,

Словаччина, Польща, Італія, Ізраїль, Азербайджан, Казахстан, Молдова. Окрім
того 156 студенти університету перебували у закордонних відрядженнях.
Відвідування

зарубіжними

викладачами,

науковцями

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 2018 року викладачі та
співробітники університету 127 перебували за кордоном, зокрема 46 стажувань,
що є вагомим показником інтернаціоналізації університету. Загалом, у звітний
період, університет відвідали 114 зарубіжний гість. Для проведення наукової
роботи, участі у конференціях, короткотермінового читання лекцій університет
відвідали 46 зарубіжних вчених і викладачів ( Німеччина, Польща, Франція,
Угорщина, Туреччина).
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У травні місяці був відзначений титулом Doktor honoris causa професору
Аліні Велічко з Вроцлавського природничого університету (Республіка Польща).
Загальна кількість іноземних громадян, які навчаються в університеті за
освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр", "Магістр" становить на 30 осіб.
На сьогоднішній день в університеті навчаються іноземні студенти з 8 країн.
Найбільша кількість студентів із Республіка Польща, саме 11 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 2018 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 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
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підготовку молоді до життєдіяльності у глобалізованому світі та співпрацю з
іншими країнами з метою покращення якості освіти.
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 бізнессередовищем. 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 професорсько-викладацького 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 є 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.
Мета 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, здатних
самостійно робити осмислений суспільний вибір. На цій основі має зростати і
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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 ЗВО,
адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських об'єднань
студентської молоді.
Основними принципами виховної роботи є системність процесу виховання;
безперервність і спадкоємність у вихованні; єдність історичного, національного та
загальнолюдського у вихованні; розвиток національної свідомості, прищеплення
любові до свого народу, поваги до його культури, традицій, звичаїв, а також
поваги до культури інших народів, оволодіння цінностями української та світової
культури в усіх сферах життєдіяльності; соціальний розвиток особистості;
гуманітаризація,

гуманізація

виховання;

єдність

навчання

та

виховання;

співробітництво, партнерство, взаємодія між викладачем і студентом, що сприяє
поглибленому процесу навчання, перетворенню студента в активного суб’єкта
навчання та виховання; індивідуалізація виховного процесу – діалектичне
поєднання індивідуальних і колективних форм. Переорієнтація з безпосереднього
колективного впливу на індивідуальні форми виховної роботи; інтеграція
традиційних і нових форм виховної роботи; формування творчої активності,
самодіяльності студентської молоді, що проявляється в поєднанні педагогічної
майстерності з ініціативою та самодіяльністю студентів, у ствердженні життєвого
оптимізму та розвитку навичок позитивного мислення; активізація студентського
самоврядування; формування в усіх підрозділах і структурах університету
особливого мікроклімату теплоти й довіри, доброзичливості та взаєморозуміння,
співробітництва та взаємодопомоги, спрямованих на створення внутрішньої
єдності всіх членів колективу та взаємної підтримки один одного на всіх рівнях;
системне формування особистості майбутнього фахівця через вплив усіх
функціонуючих в університеті структур і підрозділів як у навчальний, так і
позанавчальний час.
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Завданнями

національного

виховання

студентської

молоді

ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького - 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 є:
• 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;
• 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 ЛНУВМБ імені С.З Ґжицького.
Виховна

робота

у

Львівському

національному

університеті

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького проводиться
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 від 03.11.1993 р. №896 про Державну національну
програму “Освіта” (Україна ХХІ); УКАЗУ Президента України про «Стратегію
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національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки» від 13
жовтня 2015 року №580/2015; Концепції національного виховання студентської
молоді у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького
Вченої

ради

24

(розглянуто та затверджено на засіданні

лютого

2010

р.,

протокол

№

1)

(http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html); Концепції національно-патріотичного
виховання студентів у Львівському національному університеті ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (розглянуто та затверджено на
засіданні

Вченої

ради

27

квітня

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

2015

р.,

Положення

протокол
про

№

2)

організацію

виховного процесу у Львівському національному університеті ветеринарної
медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького розглянуто та затверджено на
засіданні

Вченої

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.
Для

організації

виховного

процесу

у

Львівському

національному

університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
створена

і

функціонує

відповідна

інфраструктура:

ректорат,

деканати,

професорсько-викладацький колектив, відділ соціально-культурного розвитку
університету, Рада з виховної роботи, заступники декана з виховної роботи,
куратори студентських академічних груп, бібліотека, музеї, студентські спортивні
об’єднання, центр художньої творчості, спільнота студентського академічного
душпастирства, громадські організації, профком студентів та аспірантів,
студентське самоврядування тощо.
Для забезпечення безперервності виховного процесу, відповідно до п.4 ч.1 ст.
26 Закону України “Про вищу освіту”, та реалізації Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді затвердженої Наказом МОН № 641 від
16.06.15 року, з метою координації

позанавчальної соціально-виховної та
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культурно-мистецької роботи структурних підрозділів університету (заступників
деканів з виховної роботи, кураторів академічних груп, музеїв університету,
редакції газети «Світ університету», Центру художньої творчості) та об΄єднань
студентів

(Профкому

студентів

та

аспірантів,

Колегії

студентів);

для

вдосконалення організації навчально-виховного процесу в університеті, єдності
навчального та виховного процесу, відпрацювання нових методик та активізації
традиційних видів діяльності, збереження досягнень минулого, сприяння
виховання у студентів засвоєння загальнолюдських форм моралі в університеті
створено відділ соціально-культурного розвитку університету

(ВСКРУ).

Основними завдання відділу визначено:
• сприяння розвитку гуманітарної роботи;
• розробка нормативно-правової бази щодо керівництва виховною роботою;
• підготовка методичних рекомендацій щодо організації і проведення
виховної роботи;
• сприяння організації реально діючої цілісної системи виховної роботи;
• визначення та реалізація пріоритетних напрямів гуманітарної та виховної
роботи;
• впровадження науково обґрунтованих та практично апробованих методів і
форм виховання студентської молоді.
З метою реалізації концепції національно-патріотичного виховання молоді
України 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.
В університеті напрацьована система виховної роботи, яка проводиться
згідно з планами роботи університету, факультетів, кафедр, тощо. Організаційнометодичне забезпечення виховного процесу в університеті здійснюється у різних
формах:
- розгляд питань виховної роботи на засіданнях ректорату, Вченої ради
університету

і

факультетів,

кафедр,

деканатів,

органів

студентського
81

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
Кожного року в університеті 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. 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.
Невід`ємною частиною виховного процесу є куратор академічної групи, 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
2010 р., протокол №1) (http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html). Головною
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метою 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. Куратор це не тільки формальний
організатор виховної роботи у групі, а й досвідчений порадник молодої людини,
особливо на молодших курсах. В університеті напрацьований великий досвід
організації такої роботи. Так, на основі розробленої в університеті Програми
“Основи

української

державності,

культури

та

духовності”

науково

-

педагогічними працівниками ЛНУВМБ 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 науково-методична комісія з виховної роботи (Лист ДУ «НМЦ
«Агроосвіта»

від

05.10.2015

року,

№128/542)

(http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html).
Важливу роль у виховній роботі

відведена діяльності народного музею

історії ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького і його завідувача доц. Слободи О.М. та
Музею підків, який діє при факультеті ветеринарної медицини. Впродовж року в
час виховних занять студенти перших курсів усіх факультетів проводяться
тематичні розповіді за матеріалами музеїв, 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
нашого закладу, публікуються цікаві матеріали патріотичного, духовного,
професійного та культурно-історичного спрямування. В університеті створена
студентська редакційна колегія. Основним завданням колегії є широке
висвітлення усіх подій, що відбуваються в університеті, визначних постатей
нашого часу та історично важливих дат і людей.
Впродовж навчального року для проведення змістовного дозвілля в
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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,

зосереджених у центрі художньої творчості університету: Народна хорова капела
«Ватра» студентів

ЛНУВМБ імені С.З.

Ґжицького, народний ансамбль

бандуристів «Кобза», народний оркестр «Намисто», народний ансамбль танцю
«Підгір’я», Народний чоловічий хор «Дзвін». Усі колективи удостоєні почесного
звання Народний. У колективах займаються студенти, аспіранти та працівники
університету. Також ЦХТ створено творчу майстерню «Барвистий дивоцвіт», яка
веде дослідницьку та виконавську просвітницьку діяльність серед студентської
молоді університету, міста Львова та області.
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 культурномасових заходах.
Таблиця 5.1

№
п/п
1
2

Міжнародні виховні заходи,
проведені ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького впродовж 2018 року
Дата
2
травень

3

2-6
червня

4

16 травня

Назва заходу
3
Міжнародний фестиваль
народного танцю Manisa Mesir
Macunu Festivaline (Туреччина)
Міжнародний фестиваль русинівукраїнців у Свиднику (Словаччина)

Відповідальний
(Кафедра, куратор, інші)
4
Народний ансамбль
танцю «Підгір'я»
(Лауреат фестивалю)

Лауреат фестивалю Народний ансамбль
бандуристів «Кобза»
Урочиста академія з нагоди
Центр художньої
вручення почесного звання доктора творчості; Народна
Honoris Causa професорові, доктору хорова капела «Ватра»,
ветеринарних наук, завідувачеві
народний ансамбль
кафедри епізоотології з клінікою
бандуристів «Кобза»,
птиці та екзотичних тварин
Народний ансамбль
Вроцлавського природничого
танцю «Підгір'я»
університету – Аліні Велічко

Кількість
учасників
5
17

25

120

84

5

6
7

Участь народного чоловічого хору
«Дзвін» у святкування 250-ліття із
7-12
заснування школи імені Людвіґа
вересня
редиґера (С. Зусоцін, Гміна
Ґрудзьонс, РП)
ХІX Міжнародний молодіжний
23
фестиваль туристичної пісні
вересня
«Бабине літо»
Культурно-мистецькі заходи в
Впродовж
рамках реалізації міжнародного
року
ґранту

ЦХТ
25
Кафедра екології та
біології
ВСКРУ

15
530

Таблиця 5.2

Всеукраїнські виховні заходи,
проведені ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького впродовж 2018 року
№
п/п
1
2

3

4

5

6

Дата
2
10
березня
2 березня

20
березня

9 березня

1-3
червня

Назва заходу
3
Урочистості з нагоди річниці
першого публічного виконання
славеня України «Ще не вмерла
Україна»
Всеукраїнський фестиваль-конкурс
«Україна - країна талантів»

Всеукраїнський фестиваль-конкурс
«Пісня над Бугом».

З нагоди 204-ї річниці від дня
народження Тараса Шевченка
хорові колективи університету
учасники нового рекорду «Книги
рекордів України» –
наймасовішого виконання
«Заповіту»
Всеукраїнські агродебати 2018

Відповідальний
(Кафедра, куратор,
інші)
4
ВСКРУ

5
55

ВСКРУ
Лауреат І премії судентка ІІІ курсу ФВМ
Бурова Тетяна,
вокальна формація
«Золотий лев»
КупчакТ.З. - ВСКРУ
Лауреат ІІІ премії судентка ІІІ курсу ФВМ
Бурова Тетяна

16

1

Хорові колективи
університету
55

ВСКРУ; Дебатний куб
Студентка ФВМ ЯнаМарія Шевчук, ІІІ місце

7

16
вересня

Західно-українська дебатна ліга
(Львів, Луцьк)

ВСКРУ; Дебатний куб

8

20
вересня
1

«Що? Де? Коли?»

ВСКРУ; Дебатний куб

Урочистості до 100-ї річниці

ВСКРУ; Дебатний куб

9

Кількість
учасників

1

10
10
20
85

10

11

12

13
14

15

листопада ЗУНРУ Патріотичний квест
«ЗУНР»
27-28
ІІІ Всеукраїнський фестивальтравня
конкурс "Трускавецька фієстасанаторій "Карпати"-2018".
6-8
червня

Участь делегації ЛНУВМБ імені
С.З. Ґжицького у ХХ зльоті
студентських лідерів аграрної
освіти України на базі Уманського
національного університету
садівництва.

25
вересня

Презентація книги к.і.н., доцента
кафедри історії України,
економічної теорії та туризму Ольги
Бежук «Ольга Басарабова з
Левицьких: життя і чин»,
видавництво «Євросоціум, 2017р».
Спілка письменників України
(Київ)
18 жовтня Обласне свято з нагоди Дня
працівників харчової промисловості
1
Відзначення 100-тої річниці ЗУНР листопада молитовне вшанування пам’яті
воїнів УГА, Січових Стрі5ьців та
усіх тих, хто віддав своє життя в
боротьбі за незалежність України.
18 жовтня Студентська ліга Львівщини з гри
"Що? Де? Коли?"

ВСКРУ, Гран-Прі
фестивалю здобув
народний ансамбль
танцю "Підгір'я"
ВСКРУ
Учасники:
А. Фарафонов (магістр
І курсу ФВМ)- в.о.
голови профкому
студентів та аспірантів,
А. Прихідько (ст. І
курсу СП ФЕМ) – заст.
голови самоврядування
університету, Я.
Шевчук ( ст. І курсу
ФВМ) – заст. голови
дебатного клубу
університету, Б. Коцан
( ст. ІІІ курсу ФВГЕП),
Людмила Кучер ( ст. ІV
курсу БТФ), Юрій
Горячий ( ст. ІІ курсу
ФХТБ).
ФЕМ

28

7

1

ВСКРУ, ФХТБ
Центр художньої
творчості, Народна
хорова капела «Ватра»,
колегія студентів,
Дебатний клуб
університету.
Дебатний клуб
університету

35

400

65

З метою виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до
Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних
надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та
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звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так
і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність
держави у боротьбі із зовнішньою агресією, а також визначення ефективних
механізмів системної взаємодії органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та інститутів громадянського суспільства, у Львівському
національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.
Ґжицького

адаптовано та впроваджуються заходи щодо

національно-

патріотичного

виховання

Формування

студентської

молоді

університету.

свідомого громадянина - патріота української держави, активного провідника
національної ідеї, представника української національної еліти через набуття
молодим поколінням національної свідомості, активної громадської позиції,
високих моральних якостей та духовних запитів,що керуються у своїй діяльності
вимогами загальнолюдського й національного етикету, спроможний діяти творчо
в сучасних умовах. Впровадження у виховну практику цього ідеалу передбачає
одночасний розвиток інструментальних і мотиваційних якостей особистості
вихованця.
Для активізації духовного розвитку студентської молоді в університеті
створено Спільноту студентського академічного душ пастирства(САД студентів
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького ). До спільноти входять студенти та аспіранти
усіх курсів та факультетів університету.
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 потреби
сучасного життя. Виховна робота проводилась у процесі викладання навчальних
дисциплін, позааудиторної роботи, через соціальні інститути, причетні до справи
виховання студентської молоді, взаємодію з молодіжними громадськими
організаціями, діяльність студентського самоврядування тощо.
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Таблиця 5.3

№ п/п
1

Загальноуніверситетські виховні заходи,
проведені ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького впродовж 2018 року
Дата
проведення
25 грудня3 січня

Назва заходу

Молодіжне паломництво
довіри на європейську зустріч
Тезе у м. Ризі (Латвія)

Проводи коляди в Центрі
Студентського Капеланства
Львівської архиєпархії
УГКЦ
Проводи коляди у ц. Св.
Софії

2

8 лютого

3

13 лютого

4

20 лютого

5

20 лютого

6

18 лютого

7

Березень

8

4 квітня

9

12 квітня

Молитва на вшанування
пам’яті Героїв Небесної сотні
у церкві Пресвятої Трійці
Марафон пам’яті Героїв
Небесної сотні
Зустріч студентів з колишніми
політв’язнями
Шевченківський конкурс
студентської творчості
«І чужому научайтесь, і свого
не цурайтесь»
Хресна дорога у церкві
Пресвятої Трійці
Весняна толока

10

27 квітня

Фестиваль гаївок

11

11 травня

12

15 травня

Урочисте
відкриття
студентської
науки
ЛНУВМБ
імені
Ґжицького

13

19 травня

14

22 травня

15

25 травня

Дня
у
С.З.

Шевченківський концерт за
участю капели бандуристів
«Карпати» Українського
товариства сліпих.
Проща викладачів та
працівників університету у
Зарваницю
Концерт з нагоди Дня науки
для працівників Інституту
біології тварин НААН
Святковий концерт,

Відповідальні
особи
ВСКРУ

К-сть
учасників
12

ВСКРУ

65

Рада з виховної
роботи, ЦХТ

55

Рада з виховної
роботи, ЦХТ

360

Рада з виховної
роботи, ВСКРУ
Рада з виховної
роботи
Рада з виховної
роботи, ЦХТ,

1900

ВСКРУ

500

Студентське
самоврядування
Рада з виховної
роботи, ВСКРУ

780

Рада з виховної
роботи, ВСКРУ

30

ВСКРУ

550

Первинна
профспілкова
організація
працівників
ВСКРУ

30

ФХТБ, Львівська

250

234
378

500

15
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присвячений Дню Матері
«Тобі, Берегине наша!»

16

1 червня

17

2 вересня

18

20 вересня

19

4 жовтня

20

13 жовтня

21

11 жовтня

22

22 жовтня

23

24 жовтня

24

3 листопада

25

6 листопада

26

7 листопада

27

9 листопада

28

30 жовтня – 8
листопада

29

14 листопада

обласна
організація
«Товариство
українок
ім.Ольги
Басараб»
Конференція зустріч
Рада з виховної
випускників
роботи
Урочиста посвята у студенти
ВСКРУ, Рада з
першокурсників університету
виховної роботи
Участь студентів та НПП у Рада з виховної
заходах 25 Форуму видавців у роботи
Львові.
Акцію
спрямовану
на Студентське
боротьбу з курінням
самоврядування
Фестиваль «Кращий господар ВСКРУ
Галичини»
Молитовне вшанування
Рада з виховної
захисників Вітчизни,
роботи, ВСКРУ,
студентський флешмоб,
студентське
покладання квітів і
самоврядування
вшанування пам`яті воїнів
похованих на Личаківському
цвинтарі
Зустріч-дискусія «Психологія
Профком
успіху» з Народним депутатом
студентів та
України Віталієм Купрієм
аспірантів
Загальноуніверситетська
ВСКРУ
проща викладачів і студентів
до Крехівського монастиря
II етап Західноукраїнської
ВСКРУ
дебатної ліги (ЗУДЛ) в
бібліотеці імені Олени Пчілки
(Луцьк)
12-ий кубок КВН
Профком
студентів та
аспірантів
Семінар кураторів
ВСКРУ, Рада з
академічних груп «Моральновиховної роботи
етичне виховання
студентської молоді»
День української писемності
Ректорат, Рада з
та мови, студенти та викладачі виховної роботи
університету писали
радіодиктант національної
єдності.
Фестиваль ЛНУВМБ імені
ВСКРУ, Рада з
С.З.Ґжицького «Нові таланти
виховної
університету-2018»
роботи
З нагоди Міжнародного Дня
ВСКРУ, Рада з
студента
Гала
концерт
виховної
Фестивалю ЛНУВМБ імені
роботи,

825
200
450
200
65
700

100
42
7

400
60

300

350
500
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30

15 листопада

31

16 листопада

32

21 листопада

33

25 листопада

34

29 листопада

35

Вересеньгрудень

36

11-13 грудня

37

13 грудня

38

Грудень

39

25 грудня

40

Протягом року

41

Протягом року

С.З.Ґжицького «Нові таланти
університету-2018»
Студентська вечірка
День студента в
розважальному клубі «Пікасо»
З нагоди Міжнародного Дня
студента – загально
університетський квест «Мій
університет»
День Гідності і Свободи,
викладачі та студенти
ЛНУВМБ імені С.З.
Ґжицького вшанували пам’ять
новітніх героїв України.
Мистецькі виступи з нагоди
Дня відкритих дверей
ЛНУВМБ імені С.З.
Ґжицького
Участь
у
відкритті
Конференції “Сучасні методи
діагностики, лікування та
профілактика у ветеринарній
медицині”
Зустрічі студентів
університету з головою
студентського капеланства
ЛА УГКЦ отцем Юрком
Остап`юком та капеланом
університету отцем Романом
Довганем
«Андріївські вечорниці»
Майстер-класи з вивчення
коляд
Благодійна
акція
«Свято
Миколая дітям-сиротам» у
спеціальній школі-інтернаті у
с. Лівчиці Львівської області
Благодійний концерт для
мешканців Львівського
геріатричного пансіонату
Семінари кураторів
академічних груп
Допомога воїнам Української
Армії

студентське
самоврядування
університету
Профком
студентів та
аспірантів
Студентське
самоврядування
університету

170
90

Рада з виховної
роботи

700

ВСКРУ, Рада з
виховної
роботи

100

ВСКРУ

42

Рада з виховної
роботи

56

Рада з виховної
роботи, БТФ
Рада з виховної
роботи, ВСКРУ
Студентське
самоврядування,
профком
студентів та
аспірантів
ВСКРУ,
студентське
самоврядування

300

ВСКРУ,
Рада з виховної
роботи
Рада з виховної
роботи

95

250
50

45

2000

90

42

Протягом року

Впорядкування могил героїв
національно-визвольних
змагань та могил вчених
університету
на
Личаківському цвинтарі

Рада з виховної
роботи

200

43

Протягом року

Проведення науковою
бібліотекою університету
літературно-тематичних бесід,
літературних полиць, круглих
столів із студентами на
заняттях з національного
виховання

Рада з виховної
роботи

1000

44

Протягом року

Соціологічне дослідження
серед студентів на тему:
«Інститут кураторів – очима
студентів»

Рада з виховної
роботи

700

45

Протягом року

Рада з виховної
роботи

46

Протягом року

47

Протягом року

48

Протягом року

49

Протягом року

50

Протягом року

51

Протягом року

52

Протягом року

53

Протягом року

Лекція
про
бережливе
ставлення до природи та
раціональне
використання
природних ресурсів.
Екскурсії в музеї м. Львова та
культурно-історичним
Львовом визначними місцями
краю
Лекції 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»
Лекція на тему: «СНІД –
глобальна проблема людства»
Зустріч студентівпершокурсників з керівниками
правоохоронних органів м.
Львова
Лекція на тему: «Підвищення
енергоефективності та
енергозбереження нашого
житла і побуту»
Організація видання та
передплати газети
університету "Світ
університету".
Профорієнтаційні творчі
концертні поїздки Львівською,
Волинсько., Франківською,

Рада з виховної
роботи

800

Рада з виховної
роботи

1000

Рада з виховної
роботи

200

Рада з виховної
роботи
Рада з виховної
роботи

600

Рада з виховної
роботи

500

Рада з виховної
роботи

1000

700

Рада з виховної
роботи, ВСКРУ
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54

Протягом року

Тернопільською, Рівненською,
хмельницькою областями
України
Тематичні зустрічі, лекції у
світлицях гуртожитків на
тему:
• «Довга
тінь
Чорнобиля»
• «Львів
–
найважливіший
політичний
та
культурний осередок
західного
регіону
України»
• «Козаччина – героїчна
сторінка
в
історії
України»
• «Небесна сотня. Подвиг
Майдану»
• «Подвиг
українських
воїнів!»
• «Значення АТО для
становлення України»
• «Хліб на столі і в серці»
• «Хліб усьому голова»
• «Сучасні погляди на
походження українців»
• «Андрей Шептицький –
духовний будівничий
української нації»
• «Виховання молоді на
принципах
християнської моралі»
• «Голодомор в Україні»
• «Я візьму той рушник»
• «Традиції та звичаї
українського народу»
• Сімейні традиції
українського народу
• Традиції святкування
Різдва у моєму місті
(селі)
• «Ненормативна
лексика, вірування у
забобони»
• «Формування правової
культури серед
студентської молоді»
• «Культура поведінки
молодої людини»
• «Витоки та правила

Рада з виховної
роботи, ВСКРУ,
куратори
академічних
груп, кафедри
університету,
студентське
самоврядування

2000
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•
•

•
•
•
•
•

•

використання
державної символіки»
«Вклад українських
вчених в освоєнні
космосу»
«Аналіз сучасного
стану проблеми
поводження з
електричними та
електронними
відходами»
«Обов’язок, честь,
совість – моральні
якості людини»
«Всесвітній день
мігруючих птахів»
«Безпритульні тварини
– вбивати чи
рятувати?»
«Стати Європою, щоб
бути Україною»
Перша долікарська
допомога. Зустріч
студентів з
працівниками
Личаківської районної
організації товариства
Червоного Хреста
Майстер-класи по
виготовленню лялькимотанки

Одним із основних пріоритетів діяльності університету є пропаганда
здорового способу життя, турбота про активізацію та урізноманітнення
спортивної роботи. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького здійснюється колективом кафедри фізичного
виховання спільно із колегією студентів університету, профкомом співробітників
й профкомом студентів та аспірантів шляхом залучання студентів, науковопедагогічних працівників і співробітників університету до занять фізичною
культурою, масовим спортом та спортом вищих досягнень. Для здійснення цієї
роботи, використовуються наявні спортивні споруди та спортивний інвентар
університету як в режимі робочого дня, так і поза навчальні години.
Студенти та науково-педагогічні працівники і співробітники університету
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мають можливість займатись загальною фізичною підготовкою в оздоровчих
групах (гімнастичний та важкоатлетичний зал), ігровими видами спорту – мініфутбол, волейбол, бадмінтон (ігровий зал), тенісом настільним та аеробікою
(танцювальний зал) у будні та вихідні дні.
Таблиця 5.4
Участь студентів та співробітників ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького
у
спортивно-масових заходах упродовж 2018 року
№
з/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Дата

22-23.01
02 05.02
20-26.02

13-14.03
22-25.03
22-23.03
16-18.04
18-20.04
02-05.07
01-08.09
08-12.05

14

10.0915.09
30.0901.10
10.1012.10

15

26.1027.10.

12
13

Назва заходу

Відповідальний

Кількість
учасникі
в

Чемпіонат Львівської області з вільної
боротьби серед дорослих до 23 років
Чемпіонат України з вільної боротьби
серед дорослих до 23 років

Семенів Б.С.

6

Семенів Б.С.

2

Міжнародний турнір з вільної боротьби
(UWW) Гран-прі України присвячений
видатним українським борцям та
тренерам
Чемпіонат Львіської області з вільної
боротьби серед юніорів
Чемпіонат України з боротьби на поясах
«Алиш»
Всеукраїнські студентські спортивні
ігри серед аграрних ЗВО
(вільна боротьба)
Всеукраїнські студентські спортивні
ігри серед аграрних ЗВО
(настільний теніс)
Всеукраїнські студентські спортивні
ігри серед аграрних ЗВО
(легка атлетика)
Чемпіонат України з вільної боротьби

Семенів Б.С.

1

Семенів Б.С.

4

Семенів Б.С.

6

Даценко М.В.
Семенів Б.С.

8

Василів О.В.

4

Приставський
Т.Г.,
Ковбан О.Л.
Семенів Б.С.

6

Семенів Б.С.

2

Бабич А.М.,

1

Кононенко В.І.,
Семенів Б.С.
Семенів Б.С.

2

Семенів Б.С.

2

Семенів Б.С.

2

Чемпіонат світу з боротьби на поясах
«Алиш» Киргизстан
Чемпіонат Європи з пауерліфтингу
Чемпіонат України України з важкої
атлетики
Міжнародний турнір з вільної боротьби
серед юніорів пам’яті О. Довбуша
Відкритий Всеукраїнський турнір з
вільної боротьби «Тернове поле»
пам’яті ЗТУ В.Назарчука
Міжнародний турнір з вільної боротьби
серед юніорів м. Краснік (Словачина)

4

1
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15.11 –
16.11.
17-18.11

Відкритий кубок Львівської області з
вільної боротьби серед команд ВНЗ
Чемпіонат Львівської області з вільної
боротьби серед чоловіків та жінок

Семенів Б.С.
Даценко М.В.
Семенів Б.С.
Даценко М.В.

20

1

Семенів Б.С.

1

20

30.11 03.12

Всеукраїнський турнір з вільної
боротьби серед юніорів м. Харків
Відкритий Всеукраїнський турнір з
вільної боротьби серед юніорів на призи
ОЧ О.Медведя. (м. Біла Церква)
Кубок України з вільної боротьби серед
чоловіків та жінок

Семенів Б.С.

19

17.1119.11.
24.1126.11.

Семенів Б.С.
Даценко М.В.

4

Якимишин І.Д.

10

Приставський Т.Г.

2

Семенів Б.С.

2

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.
Даценко М.В.
Гутий Б.В.
Бабич А.М.,
Стахів М.М.,
Якимишин І.Д.,
Василів О.В.,
Голубева О.Т.,
Приставський Т.Г.
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.
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16
17

18

21
22
23

05-07.12
14-15.12
18 19.12

Чемпіонат Львівської області з фут залу
серед жінок
Всеукраїнський фестиваль бігу м. Львів
Всеукраїнські ігри з єдиноборств
«UKRAINIAN COMBAT GAMES»
(Боротьба на поясах «Алиш)

24

Протягом «Універсіада Львівщини 2018 року»
року
(15 видів спорту)

25

Березень «Спартакіада гуртожитків»
(5видів спорту)

26

Травень

Спартакіада серед професорськовикладацького складу ЛНУВМБ імені
С.З.Ґжицького

10

291

56
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«Спартакіада першокурсника»
(5 видів спорту)

27

Вересень
-жовтень

28

Протягом
року

29

Протягом Спартакіада ЛНУВМБ імені
року
С.З.Ґжицького (7 видів спорту)

Спартакіада факультетів
(6 видів спорту)

Бабич А.М.,
Стахів М.М.,
Якимишин І.Д.,
Василів О.В.,
Голубева О.Т.,
Приставський Т.Г.
Бабич А.М.,
Стахів М.М.,
Якимишин І.Д.,
Василів О.В.,
Голубева О.Т.,
Семенів Б.С.,
Приставський Т.Г.
Стибель В.В.,
Бабич А.М.,
Стахів М.М.,
Якимишин І.Д.,
Василів О.В.,
Голубева О.Т.,
Семенів Б.С.,

587

1078

435

Протягом звітного року фахівцями кафедри фізичного виховання та спорту
університету підготовлено 3 майстри спорту України, 6 кандидатів у майстри
спорту України та 12 розрядників з різних видів спорту(табл. 5.5).
Таблиця 5.5
Підготовлено КМС, МС у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького
впродовж 2017 року
№
з/п
1

2
3

Назва

Майстри
України
КМС

Розрядники

спорту

Відповідальний

Кількість

Семенів Б.С.
Даценко М.В.
Кононенко В.І.
Семенів Б.С.
Бабич А.М.
Приставський Т.Г.
Василів О.В.
Семенів Б.С.
Якимишин І.Д.
Ковбан О.Л.
Голубева О.Т.
Кононенко В.І.
Гутий Б.В.

1
1
1
3
1
1
1
6
2
1
1
1
1

Виховна робота у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького спрямована на долучення
молоді до багатств національної та світової культури і загальнолюдських
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цінностей. На взаємодію з органами студентського самоврядування, залучення
студентського активу до обговорення і розв’язання завдань організації виховного
процесу. Аналіз проведеної за звітний період роботи (січень-грудень 2018 р.)
свідчить, що актуальними формами

є

проведення різноманітних заходів

національно-патріотичного виховання. Їх зміст великою мірою визначає складна
суспільно-політична ситуація в Україні та воєнні дії на Сході нашої держави.
Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна і
цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій,
сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у
молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до
Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання
громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів,
цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової,
демократичної,
формування

соціальної

ціннісного

держави.

ставлення

Національно-патріотичне

особистості

до

виховання,

українського

народу,

Батьківщини, держави, нації - складний і довготривалий, але необхідний напрям
діяльності ЗВО задля збереження України!
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РОЗДІЛ 6. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
В 2018 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 2018 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 – «Вступнику».


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, банери факультетів для проведення профорієнтаційної
роботи.


Протягом року діяла студентська програма «Знайди собі заміну» із

залученням студентів університету, створені сторінки університету 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, студентський профком, 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 2018 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.
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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 адміністративно- господарське 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 2018 рік склав 104749,2 тис.
грн.
7.1.1. Надходження з Державного бюджету України (загальний фонд)
становили 85588,0 тис. грн, які спрямовано на:
- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 59446,9 тис. грн;
- оплату комунальних послуг – 7641,9 тис. грн;
- виплату стипендій – 13138,3 тис. грн;
- забезпечення дітей-сиріт – 1045,8 тис. грн;
- інші виплати населенню – 315,1 тис. грн.
- капітальний ремонт і реконструкція інших об’єктів – 4000,0 тис. грн.
7.1.2. Надходження за спеціальним фондом у 2018 році становили
30547,2 тис. грн.
Кошти спеціального фонду спрямовано на:
- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 12997,0 тис. грн,
- оплату комунальних послуг – 4038,1 тис. грн,
-

відрядження – 165,5 тис. грн,
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-

придбання

товарів

господарських

і

товарів,

послуг

(придбання

медикаментів,

канцтоварів,

оплату

продуктів

сантехнічних,
харчування,

транспортних послуг, зв’язку, оренди, касового обслуговування, сплати
податків, поточний ремонт) – 10980,9 тис. грн,
-

придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 154,5 тис.
грн.

Разом витрат – 28336,0 тис. грн.
Табл. 7.1.

Структура надходжень до спеціального фонду у 2018 році
Сума, млн.
Джерела надходжень
грн.
Навчання за контрактом студентів та слухачів Інституту
12,83
післядипломної освіти
Проживання в гуртожитках студентів, аспірантів, докторантів
тощо, надходження від ННВЦ
Оренда приміщень
Від реалізації майна
Всього

17,20
0,50
0,01
30,54

Основним джерелом надходжень до спеціального фонду в Університеті є
платні послуги з підготовки студентів, проживання студентів у гуртожитку та
надходження від господарської діяльності університету.
7.1.3. Надходження з місцевого бюджету (субвенція) становили 499,9 тис.
грн, які спрямовано на влаштування громадського простору на вул. Пекарській у
м. Львові.
7.1.4. Університет включений в перелік закладів вищої освіти, на базі яких
проводиться навчання та складання навчальних програм по програмі «Еразмус+»,
в рамках якого ми у 2018 р. отримали кошти в сумі 30285,28 євро, з яких в
поточному році використано на:
- зарплату з нарахуваннями – 16,5 тис. грн.
- відрядження – 140,9 тис. грн.
- придбання обладнання – 237,0 тис. грн.
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7.2. Господарська діяльність, експлуатація споруд та інфраструктури
університету
Виконано роботи:
- Завершується реконструкція будівлі клініки акушерства тварин (вул. Костя
Левицького) (10 395 844 грн);
- Завершено виконання проекту влаштування громадського простору на
території університету (будівництво спортивного майданчику) за кошти
міського бюджету (453 026 грн);
- Завершено ремонтні роботи в спортивному корпусі університету.
- Відновлено частину внутрішньої дороги між гуртожитком №3 і деканатом
факультету ветеринарної медицини та проведено ямковий ремонт на території
пішохідних доріжок за власні кошти університету (60 766 грн).
Проведено тендери та державні закупівля по таких напрямках:
- Послуги з водопостачання та водовідведення – 1 303 920 грн;
- Постачання електричної енергії – 3 908 480 грн;
- Постачання теплової енергії – 6 204 574 грн;
- Постачання газового палива – 142 170 тис;
- Закупівля дизельного палива та бензину - 59 850 грн;
- Вивезення та утилізація побутових відходів – 135 000 грн;
- Телекомунікаційні послуги – 67 000 грн.
Енергетика:
- здійснено закупівлю і проведено заміну 25 застарілих автоматичних вимикачів
в гуртожитках та навчальних корпусах;
- замінено 250м аварійної електропроводки;
- в місцях загального користування замінено 80 лампочок;
- в аудиторіях та адміністративних приміщеннях замінено 40 люмінісцентних
ламп та 16 LED світильників;
- встановлено протипожежне оповіщення в гуртожитку №4;
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- ліквідовано аварійну ситуацію (пошкодження підземного силового кабелю) з
подальшим відновленням електропостачання в їдальню та гуртожиток №3.
Теплотехніка та сантехніка:
- В результаті своєчасної та якісної підготовки до опалювального сезону
вдалося вчасно розпочати опалювальний сезон в університеті. Виконано
велику кількість місцевих ремонтних робіт, спрямованих на забезпечення
якісного теплопостачання в корпусах та гуртожитках університету. Скарг від
студентів не надходило, на поодинокі звернення працівників цей підрозділ
вчасно реагував та усував недоліки.
- З метою проведення аварійних та поточних ремонтних робіт закуплено та
замінено наступні витратні матеріали в кількості 505 одиниць (труби різних
діаметрів, згони, муфти, крани, радіатори, тощо).
- Прокладено комунікації та облаштовано новий санвузел на прохідній
гуртожитку №2;
- В осінній період було відновлено роботу вуличних дощоприймачів та мереж
водовідведення;
- Ліквідовано ряд аварійних ситуацій по водопостачанню та водовідведенню на
території та в приміщеннях університету.
Студмістечко:
- на 2018 – 2019 навчальний рік поселено 1300 студентів. Крім того, в
гуртожитках проживає 75 працівників університету та членів їх сімей та 83
інших мешканців, які проживають на договірній основі.
- проводилися

три

студентські

толоки,

в

результаті

яких

прибрано

прибудинкові території навколо гуртожитків;
- відновлено рейдові перевірки з боку адміністрації університету із залученням
правоохоронних органів, в результаті чого значно знизилась кількість фактів
розпивання спиртних та тютюнопаління в гуртожитках студмістечка;
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- за порушення внутрішнього розпорядку виселено з гуртожитків 7 студентів,
понад 150 студентів попереджені за: наявні заборгованості за проживання,
невчасне прибирання кімнат, винесення сміття, тощо;
- налагоджено співпрацю студмістечка з факультетами стосовно покращення
виховної роботи зі студентами;
- проводиться постійна робота з мешканцями гуртожитків, якими допущено
заборгованість за проживання (як студентами (115 тис. грн.) так і
співробітниками університету (186 тис.грн.).
Господарська служба університету:
- відремонтовано перехід між корпусами університету;
- здійснено поточний ремонт бібліотеки, двох кабінетів бухгалтерії, зал
харчування в їдальні;
- здійснено санітарну побілку та поточний ремонт в місцях загального
користування (кухні, коридори, туалети, душові кімнати) в гуртожитках № 2,
3 і 4;
- проведено ремонт сходового майданчику першого поверху в гуртожитку №1;
- здійснено поточні ремонти даху корпусу БТФ (над ауд.№3) та частково над
спорткомплеком.
- на стадії завершення ремонт аудиторії №3 в корпусі БТФ;
- відремонтовано, прийнято на баланс університету та введено в експлуатацію
фонтан «Гірка», здійснено благоустрій прилеглої до фонтану території;
- налагоджено та впорядковано роботу платної стоянки університету;
- здійснено зрізку аварійних дерев та вивезено порубочні рештки;
- проведено дві толоки, під час яких вивезено 48 куб.м будівельних відходів;
- здійснено ряд ремонтно-малярських робіт по усуненню надписів щодо
реклами наркотиків на будівлях університету;
- в літній період проведення робіт по благоустрою території (газонокосіння,
формування зелених насаджень, тощо).
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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 посібників з грифом, авторами яких є науково-педагогічні працівники Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького
1. Морозиво: технологія і обладнання : [навчальний посібник] / В.О. Наговська, Ю.Р.
Гачак, Н.Б. Сливка, О.Р. Михайлицька. – Львів, 2018. – 12,94 др.арк
2. Скибіцький В.Г. Спеціальна ветеринарна вірусологія : навчальний посібник /
Скибіцький В.Г., Калініна О.С., Козловська Г.В. – Київ, 2018. – 29,9 др.арк
3. Шемедюк Н.П. Клітинна інженерія : [навчальний посібник] / Наталія Шемедюк. Львів, 2018. – 7,65 др.арк
4. Шемедюк Н.П. Хімія канцерогенів : [навчальний посібник] / Наталія Шемедюк. Львів, 2018. – 10,06 др.арк
Навчальні посібники, довідники, словники,
авторами яких є науково-педагогічні працівники Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького
1. Біонеорганічна хімія : [навчальний посібник] / [Мідяний С., Мицук О., Федорчук
А., Коритко О. ]. – Львів, 2018. – 13,65 др.арк
2. Вороняк В.В. Робочий зошит для лабораторних робіт з дисципліни Ветеринарна
гігієна та санітарія / Вороняк В.В., Козенко О.В. – Львів, 2018. – 7,88 др.арк
3. Гачак Ю.Р. Технологія полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості /
Гачак Ю.Р., Ваврисевич Я.С., Михайлицька О.Р. - – Львів, 2018. – 16,12 др.арк
4. Годівля тварин і технологія кормів : [навчальний посібник] /І.П. Голодюк, Я.І.
Півторак, Р.А. Петришак, В.Л. Матеуш. - Львів, 2018. – 4,47 др.арк
5. Гутий Б.В. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності : навчальний
посібник / Б.В. Гутий, І.І. Харів. – Львів, 2018. – 4,7 др.арк
6. Грицина М.Р. Біологія з основами генетики: [лабораторний практикум] /М.Р.
Грицина – Львів, 2018. – 3,24 др.арк
7. Добробут корів на молочних комплексах : навчальний посібник / [В.І. Гноєвий, В.І.
Лебединський, Л.М. Гордійчук та ін.]. – Харків, 2018. – 15,29 др.арк
8. Інтелектуальна власність : навчальний посібник / [Гутий Б.В., Гунчак В.М., Гуфрій
Д.Ф., Харів І.І. та ін.] – Львів, 2018. – 24,24 др.арк
9. Калин Б.М. Моніторинг навколишнього середовища: [навчальний посібник] /
Богдана Калин. – Львів, 2018. – 7,18 др.арк
10. Калин Б.М. Геологія з основами геоморфології: [навчальний посібник] / Калин
Б.М., Віщур В.Я. – Львів, 2018. – 4,82 др.арк
11. Калин Б.М. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище:
[навчальний посібник] / Калин Б.М., Ковальчук Н.А. – Львів, 2018. – 6,82 др.арк
12. Калин Б.М. Екологічний туризм і рекреація : [навчальний посібник] / Калин Б.М.,
Кропивка С.Й. – Львів, 2018. – 5,29 др.арк
13. Калініна О.С. Засоби діагностики успішності навчання з ветеринарної вірусології
для студентів ІІІ курсу ФВМ: [навчальний посібник] /Ольга Сергіївна Калініна. – Львів, 2018. –
13,82 др.арк
14. Калініна О.С. Засоби діагностики успішності навчання з ветеринарної вірусології
для студентів ІІІ курсу ФВГЕП: [навчальний посібник] /Ольга Сергіївна Калініна. – Львів, 2018.
– 12,47 др.арк
15. Калініна О.С. Навчально-методичний посібник для лабораторних занять з
вірусології для студентів ІІІ курсу ФВГЕП /Ольга Сергіївна Калініна. – Львів, 2018. – 9,06
др.арк
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16. Калініна О.С. Навчально-методичний посібник для лабораторних занять із
ветеринарної вірусології для студентів ІІ курсу ФВМ СП /Ольга Сергіївна Калініна. – Львів,
2018. – 5,82 др.арк
17. Калініна О.С. Навчально-методичний посібник для лабораторних занять із
ветеринарної вірусології для студентів ІІІ курсу ФВМ /Ольга Сергіївна Калініна. – Львів, 2018.
– 9,53 др.арк
18. Калініна О.С. Текст лекцій із навчальної дисципліни «Ветеринарна вірусологія»
/Ольга Сергіївна Калініна. – Львів, 2018. – 7,88 др.арк
19. Карбовнік І.В. Lingua latina juridicialis. Навчальний посібник з латинської мови для
студентів-юристів / І. В. Карбовнік – Львів, 2018. – 10,12 др.арк
20. Коритко О.О. Органічна хімія. Завдання для самостійної роботи, поточного
контролю знань, виконання ІНДЗ та підготовки до екзамену / О. О. Коритко, С. В. Мідяний. –
Львів, 2018. – 11,65 др.арк
21. Мікробіологія довкілля, кормів і продуктів тваринного походження. Робочий
зошит і питання тестового контролю /[ Семанюк В.І., Н.В.Семанюк, Турко І.Б. та ін.] – Львів,
2018. – 13,18 др.арк
22. Незаразні хвороби органів дихання сільськогосподарських тварин : посібник /
[Л.Г.Слівінська, А.Р.Щербатий, С.К.Демидюк та ін.] – Львів, 2018. – 9,29 др.арк
23. Основи ветеринарної медицини : навчальний посібник / [Л.Г.Слівінська,
М.І.Леньо, І.А.Максимович та ін.] – Львів, 2018. – 12 др.арк
24. Основи загальної екології. Навчальний посібник для виконання лабораторнопрактичних завдань / [Буцяк А.А., Параняк Р.П., Градович Н.І., Сухорська О.П.] – Львів, 2018. –
5,65 др.арк
25. Присяжнюк В.Я. Анатомічні особливості свійських тварин : [практикум] /Василь
Присяжнюк. – Львів, 2018. – 7,76 др. арк.
26. Присяжнюк В.Я. Анатомія свійських тварин. Нутрощі : [практикум] /Василь
Присяжнюк. – Львів, 2018. – 5,65 др. арк.
27. Присяжнюк В.Я. Лекції з історії ветеринарної медицини України : [навчальний
посібник] /Василь Присяжнюк. – Львів, 2018. – 6,35 др. арк.
28. Присяжнюк В.Я. Українсько-латинський анатомічний словник. Апарат руху,
нутрощі : [словник] /Василь Присяжнюк. – Львів, 2018. – 4,35 др. арк.
29. Присяжнюк В.Я. Анатомія свійських тварин: навчально-методичний посібник. /В.
Присяжнюк, В. Федорович. – Львів, 2018. – 4,82 др. арк.
30. Присяжнюк В.Я. Анатомія свійських тварин: навчально-методичний посібник для
студентів із спеціальності твппт та фармація. /В. Присяжнюк, В. Федорович. – Львів, 2018. –
4,18 др. арк.
31. Самостійні заняття студентів фізичною культурою у ВНЗ : Навчальний посібник
/[Приставський Т.Г., Ковбан О.Л., Бабич А.М., Незгода С.П. ]. – Львів, 2018. – 7,06 др.арк
32. Сухорська О.П. Навчальний посібник для виконання лабораторно-практичних
занять з дисципліни «Урбоекологія» / Сухорська О.П., Мацуська О.В., Градович Н.І. – Львів,
2018. – 7,12 др.арк
33. Теоретико-методичні рекомендації з профільної фізичної підготовки студентів
харчових технологій : навчальний посібник / [Семенів Б.С., Бабич А.М., Якимишин І.Д.,
Голубева О.Т. ]. – Львів, 2018. – 4,24 др.арк
34. Тестовий контроль із загальної мікробіології : [навчально-методичний посібник] /
[І.Б.Турко, В.І.Семанюк, Р.А.Пеленьо та ін.] – Львів, 2018. – 9,06 др.арк
35. Турко І.Б. Спеціальна ветеринарна мікробіологія. Тестовий самоконтроль знань:
навчально-методичний посібник. /Турко І.Б., Семанюк В.І., Турко Я.І. – Львів, 2018. – 12 др.арк
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Перелік методичних вказівок, розробок виданих науково-педагогічними працівниками
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С.З.Гжицького
1. Андріїв В.І. Міжнародне приватне право. Методичні рекомендації для виконання практичних
робіт та самостійного вивчення дисципліни. – Львів, 2018. – 1,18 др.арк
2. Андріїв В.І., Карпук В.А. Конституційне процесуальне право України. Методичні
рекомендації для виконання практичних робіт та самостійного вивчення дисципліни. – Львів,
2018. – 0,7 др.арк
3. Андріїв В.І., Коверко Ю.А. Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної
роботи студентам спеціальності право ОС магістр. – Львів, 2018. – 1,65 др.арк
4. Андріїв В.І., Коверко Ю.А., Машталір Х.В. Методичні рекомендації до проходження
виробничої практики. – Львів, 2018. – 0,94 др.арк
5. Бежук О.М. Туризмологія. Методичні рекомендації для забезпечення лекційної, практичної та
самостійної роботи. – Львів, 2018. – 3,35 др.арк
6. Бежук О.М. Туристично-краєзнавча діяльність. Методичні рекомендації для забезпечення
лекційної, практичної та самостійної роботи. – Львів, 2018. – 1,7 др.арк
7. Буцяк В.І. Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення дисципліни Вступ до фаху,
історія біотехнології. – Львів, 2018. – 3,29 др.арк
8. Буцяк В.І., Буцяк А.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
Біоконверсія органічних сполук для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та
біоінженерія». - Львів, 2018. – 3,76 др.арк
9. Вимоги для написання реферату : методичні рекомендації для самостійної роботи з
дисципліни Основи фахової діяльності / Боднар П.В., Музика Л.І., Пославська Ю.В.,
Оріхівський Т.В. – Львів, 2018. – 1,41 др.арк
10. Вимоги до підготовки, написання та оформлення дипломних робіт на здобуття освітнього
ступеня магістр для студентів спеціальності екологія / Параняк Р.П., Калин Б.М., Буцяк Г.А. та
ін. – Львів, 2018. – 2,06 др.арк
11. Войтович Н.В. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи
студентів з дисципліни «Інвестування». – Львів, 2018. – 3 др.арк
12. Войтович Н.В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
«Стратегічний маркетинг». – Львів, 2018. – 1,41 др.арк
13. Вороняк В.В., Висоцький А.О. Контрольні питання поточного і підсумкового контролю
результатів навчання з дисципліни Гігієна та санітарія виробничих потужностей. – Львів, 2018.
– 2,24 др.арк
14. Вороняк В.В., Висоцький А.О. Методичні вказівки для проведення навчальної практики з
дисципліни Ветеринарна гігієна та санітарія. – Львів, 2018. – 2,94 др.арк
15. Гігієнічна оцінка яловичини за вмістом психротрофних мікроорганізмів. Методичні
рекомендації / В.З.Салата, М.Д.Кухтин, Ю.Б.Перкій, В.І.Семанюк. – Тернопіль, 2018. – 1,06
др.арк
16. Гримак А.В., Урбан І.Р. Біржі та біржова діяльність : методичні рекомендації для виконання
практичних завдань. – Львів, 2018. – 5,41 др.арк
17. Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Агробізнес та управління виробництвом продукції
тваринництва : методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи. – Львів,
2018. – 5,18 др.арк
18. Дослідження дихальних рухів та кашлю. Дослідження передніх дихальних шляхів.
Методична розробка до лабораторного заняття з клінічної діагностики хвороб тварин
/Слівінська Л.Г., Русин В.І., Драч М.П. та ін. – Львів, 2018. – 1,29 др.арк
19. Загальна мікробіологія /[І.Б.Турко, В.І. Семанюк, Р.А. Пеленьо та ін. ]. – Львів, 2018. – 4,88
др.арк
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20. Застосування клозаверму А та катозалу для корекції системи антиоксидантного захисту
організму корів за фасціольозної інвазії : методичні рекомендації /Куляба О.В., Стибель В.В.,
Гутий Б.В., Турко І.Б. – Львів, 2018. – 2,29 др.арк
21. Інфекційна бурсальна хвороба (діагностика, специфічна профілактика, заходи боротьби) :
методичні вказівки /Падовський А.І., Куртяк Б.М., Левківський Д.М. та ін. – Львів, 2018. – 1,29
др.арк
22. Калініна О.С. Засоби діагностики успішності навчання зі спеціальної ветеринарної
вірусології для студентів ІІ курсу сп фвм. – Львів, 2018. – 3,53 др.арк
23. Калініна О.С. Класифікація та номенклатура вірусів тварин і людини. – Львів, 2018. – 2,71
др.арк
24. Калініна О.С. Навчальний посібник із тематичної самостійної роботи з ветеринарної
вірусології. – Львів, 2018. – 2,35 др.арк
25. Капітан О.І. Право соціального забезпечення. Методичні рекомендації для виконання
практичних робіт та самостійного вивчення дисципліни. – Львів, 2018. – 1,06 др.арк
26. Капітан О.І. Правознавство. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та
самостійного вивчення дисципліни. – Львів, 2018. – 0,94 др.арк
27. Капітан О.І. Юридична деонтологія. Методичні рекомендації для виконання практичних
робіт та самостійного вивчення дисципліни. – Львів, 2018. – 0,94 др.арк
28. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Вірусна лейкемія котів (діагностика і заходи
профілактики) : методична розробка для проведення лабораторного заняття з навчальної
дисципліни Інфекційні хвороби собак і котів. – Львів, 2018. – 1,06 др. арк.
29. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Вірусний папіломатоз собак (діагностика і заходи
профілактики) : методична розробка для проведення лабораторного заняття з навчальної
дисципліни Інфекційні хвороби собак і котів. – Львів, 2018. – 1 др. арк.
30. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Гемобартонельоз котів (діагностика і заходи
профілактики) : методична розробка для проведення лабораторного заняття з навчальної
дисципліни Інфекційні хвороби собак і котів. – Львів, 2018. – 1,12 др. арк.
31. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Герпесвірусна інфекція собак (діагностика і заходи
профілактики) : методична розробка для проведення лабораторного заняття з навчальної
дисципліни Інфекційні хвороби собак і котів. – Львів, 2018. – 1 др. арк.
32. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Дерматофітоз собак (діагностика та заходи
профілактики) : методична розробка для проведення лабораторного заняття з навчальної
дисципліни Інфекційні хвороби собак і котів. – Львів, 2018. – 1 др. арк.
33. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Стафілококоз собак (діагностика і заходи
профілактики) : методична розробка для проведення лабораторного заняття з навчальної
дисципліни Інфекційні хвороби собак і котів. – Львів, 2018. – 1 др. арк.
34. Коверко Ю.А. Земельне право. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт та
самостійного вивчення дисципліни. - Львів, 2018. – 1,06 др.арк
35. Коверко Ю.А. Фінансове право. Методичні рекомендації для виконання практичних занять
та самостійного вивчення дисципліни. - Львів, 2018. – 1,12 др.арк
36. Козенко О.В., Сус Г.В., Кремпа Н.Ю. Санітарно-гігієнічні вимоги до підлог у приміщеннях
для утримання тварин : методичні рекомендації. – Львів, 2018. – 1,18 др.арк
37. Коробка С.В. Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять з
дисципліни «Управління організаційним розвитком». – Львів, 2018. – 2,47 др.арк
38. Коробка С.В. Методичні рекомендації із дисципліни «Керівник адміністративної служби»
для виконання самостійних робіт. – Львів, 2018. – 1,29 др.арк
39. Куницька-Іляш М.В., Дубина М.П. Аудит і оцінювання управлінської діяльності. Контрольні
завдання та методичні рекомендації щодо самостійної роботи. – Львів, 2018. – 2,53 др.арк
40. Куницька-Іляш М.В., Дубина М.П. Аудит і оцінювання управлінської діяльності : методичні
рекомендації щодо практичних занять студентів. – Львів, 2018. – 1,65 др.арк
41. Куртяк Б.М., Падовський А.І., Пундяк Т.О. Історія хвороби : методичні вказівки до
виконання з дисципліни Епізоотологія та інфекційні хвороби. – Львів, 2018. – 0,59 др.арк
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42. Левківська Н.Д., Левківський Д.М., Собко Г.В. Сибірка. Методи діагностики. Розробка
заходів у разі підозри на захворювання тварин сибіркою. Заходи на м’ясопереробних
підприємствах при виявленні ознак сибірки у тварин при її заготівлі та переробці : методична
розробка для лабораторного заняття з епізоотології. – Львів. 2018. – 2 др.арк
43. Левківський Д.М., Левківська Н.Д. Хвороба Шмалленберг. Заразний вузликовий дерматит
великої рогатої худоби. Діагностика та заходи профілактики : методична розробка для
лабораторно-практичних занять та самостійної роботи з епізоотології. – Львів. 2018. – 1,70
др.арк
44. Левківський Д.М., Левківська Н.Д., Сторчак Ю.Г. Діагностика та організація оздоровчих
протитуберкульозних заходів у тварин : методична розробка для лабораторного заняття з
епізоотології. – Львів. 2018. – 1,82 др.арк
45. Левківський Д.М., Куртяк Б.М., Левківська Н.Д., Сторчак Ю.Г. Визначення критичних точок
при впровадженні системи НАССР на прикладі ВАТ Тернопільська птахофабрика
Тернопільського району Тернопільської області: методичні вказівки для лабораторних занять і
самостійної роботи з навчальної дисципліни Ветеринарне законодавство та міжнародне
ветеринарне право. – Львів. 2018. – 1,88 др.арк
46. Липчук В.В., Вислободська Г.П. Прикладні наукові дослідження в туризмі : методичні
рекомендації. – Львів, 2018. – 1,59 др.арк
47. Липчук В.В., Гримак О.Я., Вислободська Г.П. Бізнес-планування туристичної діяльності :
методичні рекомендації. – Львів, 2018. – 1,23 др.арк
48. Машталір Х.В. Історія держави і права України. Методичні рекомендації для виконання
практичних робіт та самостійного вивчення дисципліни. – Львів, 2018. – 1,65 др.арк
49. Машталір Х.В. Теорія держави і права. Методичні рекомендації для практичних занять та
самостійної роботи. – Львів, 2018. – 1,88 др.арк
50. Машталір Х.В., Карпук В.А. Теорія держави і права. Методичні рекомендації для написання
курсових робіт. – Львів, 2018. – 1,18 др.арк
51. Машталір Х.В., Карпук В.А. Теорія держави і права. Методичні рекомендації для
практичних занять та самостійної роботи. – Львів, 2018. – 1,88 др.арк
52. Машталір Х.В., Тушницька В.М. Трудове право. Методичні рекомендації для написання
курсових робіт. – Львів, 2018. – 1,35 др.арк
53. Машталір Х.В., Тушницька В.М. Трудове право. Методичні рекомендації для практичних
занять та самостійної роботи. – Львів, 2018. – 2,12 др.арк
54. Методичні вказівки до виконання курсової роботи та історії хвороби призначені для
студентів факультету ветеринарної медицини спеціальності 21 «Ветеринарна медицина» (ОС
«Бакалавр») /Стибель В. В., Юськів І. Д., Данко М. М. та ін. – Львів, 2018. - 1,65 др.арк
55. Методичні вказівки проведення виробничої та переддипломної практик для студентів
спеціальності 101 Екологія / Калин Б.М., Параняк Р.П., Буцяк А.А. та ін. – 1,82 др.арк
56. Методичні матеріали організації навчального процесу з «Фізіології тварин» (лекції,
лабораторні заняття, тематична самостійна робота) / Головач П.І., Стояновський В.Г.,
Коломієць І.А., Змія М.М. – Львів, 2018. – 3,59 др.арк
57. Методичні матеріали організації навчального процесу з «Фізіології тварин» (лекції,
лабораторні заняття, тематична самостійна робота) /Стояновський В.Г., Головач П.І., Коломієць
І.А. та ін. – Львів, 2018. – 3,65 др.арк
58. Методичні матеріали організації навчального процесу з «Фізіології сільськогосподарських
тварин» (лекції, лабораторні заняття, тематична самостійна робота) /Стояновський В.Г.,
Головач П.І., Коломієць І.А., Змія М.М. – Львів, 2018. – 3,18 др.арк
59. Методичні матеріали організації навчального процесу з «Фізіології сільськогосподарських
тварин» (лекції, лабораторні заняття, тематична самостійна робота) /Стояновський В.Г.,
Головач П.І., Коломієць І.А., Змія М.М. – Львів, 2018. – 3,18 др.арк
60. Методичні рекомендації для проведення лабораторного заняття з дисципліни «Технологія
виробництва яловичини» / Шаловило С.Г., Дутка В.Р., Гордійчук Н.М., Бойко А.О.. – Львів,
2018. – 2,94 др.арк
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61. Методичні рекомендації по кількісному визначенню зеранолу в м’ясі, печінці, нирках і сечі
за допомогою імуноферментного аналізу / В.З.Салата, М.Д.Кухтин, Ю.Б.Перкій, В.І.Семанюк. –
Тернопіль, 2018. – 1,06 др.арк
62. Методична розробка до виконання лабораторних занять з дисципліни Основи тваринництва /
Музика Л.І., Боднарук В.Є., Боднар П.В. та ін. – Львів, 2018. – 11,94 др.арк
63. Методична розробка до лабораторного заняття з дисципліни Внутрішні хвороби тварин :
Загальна синдроматика хвороб сечовидільної системи. Хвороби нирок (нефрит, нефроз,
пієлонефрит, нефросклероз) / Слівінська Л.Г., Драчук А.О., Демидюк С.К. та ін. – Львів, 2018. –
1,12 др.арк
64. Методична розробка до лабораторного заняття з дисципліни Внутрішні хвороби тварин :
Хвороби сечових шляхів (уроцистит, параліч, парез та спазм сечового міхура, сечокам’яна
хвороба) / Слівінська Л.Г., Драчук А.О., Демидюк С.К. та ін. – Львів, 2018. – 1 др.арк
65. Методична розробка до лабораторного заняття з дисципліни Внутрішні хвороби тварин :
Хвороби системи крові у тварин. Анемії (класифікація, діагностика, лікування, профілактика) /
Слівінська Л.Г., Драчук А.О., Демидюк С.К. та ін. – Львів, 2018. – 1,59 др.арк
66. Методична розробка до лабораторного заняття з дисципліни Внутрішні хвороби тварин :
Хвороби системи крові у тварин. Післяродова гемоглобінурія у корів (діагностика, лікування,
профілактика) / Слівінська Л.Г., Драчук А.О., Демидюк С.К. та ін. – Львів, 2018. – 1,35 др.арк
67. Методична розробка до вивчення дисциплін Інкубації яєць та хвороби ембріонів та
Незаразні хвороби птиці : Українські терміни та визначення понять стосовно птахівництва, які
використовують у науці та виробництві згідно ДСТУ 4533:2006 / Слівінська Л.Г., Щербатий
А.Р., Драчук А.О. та ін. – Львів, 2018. – 0,88 др.арк
68. Методична розробка до лабораторного заняття з дисципліни Інкубації яєць та хвороби
ембріонів : Діагностика та профілактика екзогенних хвороб ембріонів. Дослідження ембріонів
за впливу абіотичних факторів / Слівінська Л.Г., Щербатий А.Р., Драчук А.О. та ін. – Львів,
2018. – 1,06 др.арк
69. Методична розробка до лабораторного заняття з дисципліни Інкубації яєць та хвороби
ембріонів : Діагностика та профілактика ендогенних хвороб ембріонів. Дослідження ембріонів
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