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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 55 докторів наук і 257 кандидатів наук, які 

працюють на 36 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 тисячу 

висококваліфікованих фахівців для народного господарства, його кафедри 

оснащені сучасним обладнанням і лабораторною технікою. 

Навчальний заклад займає належне місце серед інших ЗВО 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 очною 

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 

181 Харчові технології 

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 

207 Водні біоресурси та аквакультура 

227 Фізична терапія, ерготерапія 

211 Ветеринарна медицина (бакалавр на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) 
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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 

017 Фізична культура і спорт 

075 Менеджмент (маркетинговий менеджмент) – вступ на молодшого 

бакалавра 

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   

281 Публічне управління та адміністрування  

Також проведено ліцензування двох спеціальностей (шляхом 
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розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти) 

освітнього ступеня бакалавр: 017 Фізична культура і спорт (наказ МОН 

України від 26.11. 2019 року № 992-л) та 051 Економіка (наказ МОН України 

від 13.11. 2019 року № 982-л). 

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 зі штатним розписом на 2019 рік затверджено штат у кількості – 

968,5 ставок у тому числі за загальним фондом – 639,7 та за спеціальним 

фондом – 328,8. 

Загальна кількість ставок науково-педагогічних працівників з вересня 

2019 року за рахунок загального фонду (бюджету) становила 267,7, а за 

спеціальним фондом – 65,65 ставок. 

Планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників 

здійснювалось кафедрами Університету у відповідності до чинного на той 

час 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 № 120 від 22.05.2019 року «Про 

підготовку до 2019-2020 навчального року», відповідно до якого встановлено 

обсяг навчального навантаження науково-педагогічних працівників у межах 

однієї ставки 600 годин. 

Навчально-виховний процес в Університеті забезпечує 406 науково-

педагогічних працівників, у тому числі 331 штатний викладач.  

У 2019 році на засіданнях спеціалізованих вчених рад проведено захист 

3 докторських та 10 кандидатських дисертацій. 

Якісний склад професорсько-викладацького складу: 

- докторів наук, професорів – 41; 

- докторів наук – 55, з них сумісників – 13; 

- кандидатів наук, доцентів – 194; 

- кандидатів наук – 257. 

В Університеті функціонують 36 кафедр і 1 курс цивільного захисту.  
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1.2. Підготовка кадрів вищої кваліфікації 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 науково-педагогічних працівників Університету. 

Підготовка докторантів згідно нової ліцензії здійснюється за 

спеціальністю 211 Ветеринарна медицина.  

Підготовка аспірантів здійснюється за такими спеціальностями: 

211 Ветеринарна медицина 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

281 Публічне управління та адміністрування 

051 Економіка 

073 Менеджмент 

На даний час в аспірантурі навчається 62 аспіранти (15 – на платній 

формі навчання), 37 аспірантів – на денній формі навчання та 25 аспірантів – 

на вечірній формі,. На всіх етапах підготовки фахівців в Університеті 

залучені доктори наук та кандидати наук.  

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 є обов’язковою умовою 

проходження чергової атестації педагогічних працівників та обрання на 

посаду за конкурсом чи укладання трудового договору, контракту з науково-

педагогічним 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, здобувачів вищої освіти 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 навчально-

методичної роботи. У зв’язку із цим основні напрями навчально-методичної 

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 
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ринку праці та впровадження змісту наукових досліджень у зміст чинних 

освітніх програм  завдяки об’єднанню процесів навчання  і  науково-

дослідної роботи; 

– формування освітніх програм на компетентнісній основі; 

– удосконалення системи практичної підготовки студентів; 

– сприяння підвищенню конкурентоспроможності випускників як завдяки 

покращенню якості освіти, так і завдяки оволодінню ними низкою 

соціальних та комунікативних компетентностей; 

– впровадження європейських стандартів і принципів забезпечення якості 

освіти з урахуванням вимог ринку праці, розширення участі Університету в 

міжнародних програмах академічної мобільності здобувачів вищої освіти і 

науково-педагогічних працівників тощо. 

Зазначені 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 здобувачів 

вищої освіти 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 здобувачів вищої освіти за 

індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної програми, що 

сформована за вимогами та побажаннями стейкхолдерів і сприяє  

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 
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ними високої якості вищої освіти, у цьому напрямі в Університеті є власні 

надбання, що, засвідчили свою ефективність і розвиваються, підтримуються; 

• підвищення мотивації здобувачів вищої освіти 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 здобувачів вищої освіти, 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 

здобувачів вищої освіти до успіхів у навчанні та підтримувати якість знань;  

• оптимізація зворотного зв’язку в різних комунікаційних площинах 

з участю здобувачів вищої освіти, 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 змін до Закону України «Про вищу освіту» в 

реалії університетської діяльності, що зумовило поступову, проте осяжну 

реорганізацію всього способу функціонування Університету. Цей процес 

триває, тому, в майбутньому, на цих підвалинах повинен виникнути 

принципово новий організаційний університетський тип освіти. 

Докорінні зміни в організації навчального процесу з набуттям реальної 

автономії зумовили оновлення всієї освітньої документації, тому суттєвою 

ділянкою навчально-методичної роботи у звітний період було продовження 

розробки організаційних та нормативних 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 
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внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького», «Положення про відкрите заняття», 

«Положення про організацію та проведення практики у Львівському 

національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З. Ґжицького». Ця робота триватиме і надалі. 

Конкретизуючи зміст навчально-методичної роботи, здійсненої за 

звітний період, першочергово слід виокремити планування навчального 

процесу: 

– розроблено освітні програми за вимогами затверджених державних 

стандартів; 

– 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 процесу», «Про контроль 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 навчально-методичних комісій 

спеціальності», «Про визначення рейтингу НПП університету», «Про 

підсумки проведення відкритих занять НПП університету»  тощо. 
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Прозорість у навчально-методичній роботі полягає насамперед у 

широкому інформуванні про її діяльність, тому підготовлено низку питань 

для розгляду на ректораті. Серед них : 

- про імплементацію змін до Закону України «Про вищу освіту»; 

- про перегляд навчальних та робочих навчальних планів; 

- про необхідність вдосконалення «Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти»; 

- про перегляд освітніх програм спеціальностей; 

- про формування каталогу вибіркових дисциплін; 

- про індивідуальний план здобувача вищої освіти; 

- про аналіз виконання навчального навантаження НПП; 

- про результати заліково-екзаменаційних сесій; 

- про стан практичної підготовки здобувачів вищої освіти; 

- про стан відвідування занять здобувачами вищої освіти; 

- про створення умов для вивчення англійської мови за рівнем В-2; 

- про проведення в університеті  «Ярмарку кар'єри – 2019»; 

- про аналіз незалежного заміру знань здобувачів вищої освіти; 

- про призначення іменних стипендій;  

- про рейтинг науково-педагогічних працівників; 

- про аналіз рейтингу прозорості вузів; 

- про запровадження внутрішньої електронної навчально- 

комунікаційної мережі, розробки платформи для автоматизації електронної 

реєстрації здобувачів вищої освіти на дисципліни циклу вільного вибору 

тощо. 

Навчально-методична рада забезпечує наукові основи організації та 

керівництва освітнім процесом в Університеті, 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. 
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На відміну від попередніх років, коли методична робота 

спрямовувалась безпосередньо на організаторів навчального процесу 

(викладачів, зокрема молодих), у зв’язку зі зміною загальних основ освітньої 

діяльності Університету, постала потреба інтерактивних зустрічей, нарад, 

обговорень з управлінцями-організаторами середньої та вищої ланки. 

Впродовж звітного періоду членами навчально-методичної ради були 

підготовлені та презентовані такі актуальні теми: 

- про підготовку навчальних планів, робочих навчальних планів, 

індивідуального плану здобувача вищої освіти; 

- про підготовку до нового навчального року (графік, навчальні плани, 

навчальне навантаження НПП, формування академгруп, тижневе 

навантаження здобувачів вищої освіти тощо); 

- виконання плану видання навчально-методичної літератури 

кафедрами; 

- аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти «Навчальний 

процес очима студента»; 

- звіти голів методичних комісій; 

- обговорення та рекомендація до друку навчальної літератури, 

положень, що регламентують організацію освітнього 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 29.04.2015р.) 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. 
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Впродовж звітного періоду методичний кабінет веде облік видання 

навчально-методичної літератури: підручників, навчальних посібників, 

методичних вказівок, монографій, довідників, словників, виданих науково- 

педагогічними працівниками Університету; веде картотеку навчально- 

методичних матеріалів; надає методичну допомогу у підборі літератури за 

запитами викладачів кафедр та здобувачів вищої освіти; аналізує стан 

забезпеченості бібліотечних фондів навчально-методичною літературою; 

формує план видавничої діяльності та аналізує його виконання. 

За звітний період науково-педагогічні працівники Університету 

видали 218 найменувань навчально-методичної літератури загальним 

обсягом 632,98 д.а., з них: 

– 1 навчальний посібник (5,65 д.а.) з грифом Університету; 

– 25 посібників (204,46 д.а.); 

– 192 методичні вказівки і рекомендації (422,87 д.а.) 

посібники з 
грифом; 1; 

0%

посібники; 
25; 11%

 методичні 
вказівки, 

рекомендації; 
192; 89%

 

Рис. 2.1. Видання навчально-методичної літератури в 2019 р. 
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Рис. 2.2. Видання навчально-методичної літератури в 2019 р. 

у розрізі факультетів 
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2.2.Формування контингенту здобувачів вищої освіти 

Однією із найважливіших ділянок освітньої політики Університету є 

формування контингенту здобувачів вищої освіти. 

Станом на 01.10.2019 р. в Університеті навчались 3472 здобувача 

вищої освіти. 

Таблиця 2.1 

Контингент здобувачів вищої освіти по факультетах 

станом на 01.10.2019р. 

Назва 
факультету 

ОС 
«Бакалавр» 

ОС 
«Магістр» Разом 

держ контр держ контр держ контр 
Ветеринарної 
медицини 90 37 507 354 597 391 

Біолого- 
технологічний 156 24 86 17 242 41 

Харчових 
технологій та 
біотехнології 

172 35 69 15 241 50 

Економіки та 
менеджменту 143 254 90 22 233 276 

Ветеринарної 
гігієни, екології і 
права 
Заочна ф.н. 
Вечірня ф.н. 

96 
 
 

210 
0 

135 
 
 

250 
0 

244 
 
 

127 
0 

104 
 
 

221 
14 

340 
 
 

337 
0 

239 
 
 

471 
14 

Всього 867 735 1123 747 1990 1482 
 

За кошти державного бюджету вищу освіту здобувають 1990 здобувачів 

вищої освіти, за кошти фізичних та юридичних осіб – 1482 здобувача вищої 

освіти. 

Вищу освіту за ОС «Бакалавр» в Університеті на 01.10.2019 р. здобувають 

1602 здобувачів вищої освіти, у тому числі 867 – за державним замовленням, 

735 – за кошти фізичних, юридичних осіб. За ОС «Магістр» – 1870 здобувачів 

вищої освіти (1123 – за державним замовленням та 747– за кошти фізичних, 

юридичних осіб). 



18 

На наступних діаграмах відображена динаміка руху контингенту 

здобувачів вищої освіти Університету за 2016-2019 роки (рис. 2.2-2.4) 
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Рис. 2.2. Динаміка змін контингенту здобувачів вищої освіти по 

університету 
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    Рис. 2.3. Динаміка змін контингенту здобувачів вищої освіти очної 

форми навчання 
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Рис. 2.4. Динаміка змін контингенту здобувачів вищої освіти заочної 

форми навчання 
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На рис. 2.5 представлена динаміка показників відрахування та 

переведення здобувачів вищої освіти за 2015-2018 рр. (у відсотках від 

загальної кількості). 
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Рис. 2.5. Динаміка показників відрахування та переведення 

здобувачів вищої освіти очної форми навчання, % 

 

На рис. 2.6 – 2.8 представлений аналіз причин відрахування здобувачів 

вищої освіти очної форми навчання за останні три роки 
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Рис. 2.6. Причини відрахування здобувачів вищої освіти очної форми 

навчання за 2017-18 н.р.( %) 
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 Рис. 2.7. Причини відрахування здобувачів вищої освіти очної форми 
навчання за 2017-18 н.р.( %) 
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 Рис. 2.8. Причини відрахування здобувачів вищої освіти очної форми 
навчання за 2018-19 н.р.( %) 

 
Згідно з відомостями, презентованими на рис. 2.6-2.8, чільне місце 

серед причин відрахування посідає невиконання здобувачами вищої освіти 

навчального плану, також вагомими є власне бажання здобувача. 

 

2.3. Прийом на навчання 

Вступна кампанія 2019 р. проводилася на підставі Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018  № 1096 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 р. за № 

1456/32908, Правил прийому на навчання до Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, 

затверджених на засіданні Вченої ради університету 27.12.2018 р. (протокол 

№ 09) та інших чинних нормативно-правових документів. З метою 

поліпшення якісного складу вступників, їх профорієнтації, забезпечення 
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високого конкурсу керівництвом університету, маркетингово-

профорієнтаційною службою, Приймальною комісією, відбірковими 

комісіями навчальних підрозділів впродовж року проведена значна та 

різнопланова профорієнтаційна робота.  

У 2019 році для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного та 

фармацевтичного спрямувань) на основі ПЗСО було подано 3571 заяву на 

очну і 506 заяв на заочну форми навчання. 

 

Таблиця 2.2 
Кількість заяв, поданих до Університету для здобуття ступеня 

бакалавра (магістра ветеринарного та фармацевтичного спрямувань)  
у 2014–2019 рр. 

Форма навчання 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Очна 2844 2375 3499 2621 3617 3571 
 

Заочна 263 200 320 374 464 506 
 

Всього 3107 2575 3819 2995 4081 4077  

 

Таблиця 2.3 
Середній конкурс в Університеті вступників на основі ПЗСО  

у 2014–2019 рр. (осіб на місце)  

Форма навчання 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Очна 7,37 6,63 7,32 5,03 6,88 9,79 

Заочна 2,39 2,41 2,96 3,09 5,02 15,83 

Всього 6,26 5,84 6,52 4,67 6,64 12,81 
 

Найбільше заяв для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного 

та фармацевтичного спрямування) на основі повної загальної середньої 

освіти у 2019 році подано на спеціальності: «Ветеринарна медицина» – 699, 

«Біотехнологї та біоінженерія» – 369 та «Право» – 362. На інші спеціальності 

подано заяв: «Менеджмент» – 357, «Маркетинг» – 256, «Туризм» – 274, 

«Фармація, промислова фармація» – 250, «Технологія виробництва і 
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переробки продукції тваринництва» – 75, «Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза» – 148, «Харчові технології» – 239, «Екологія» – 208, «Водні 

біоресурси та аквакультура» – 60, «Фізична терапія, ерготерапія» – 230, 

«Хімічні технології та інженерія» – 43.  

Доведене до Університету в 2019 році державне замовлення виконане у 

повному обсязі. Обсяг державного замовлення для здобуття ступеня 

бакалавра (магістра ветеринарного та фармацевтичного спрямування) склав 

376 місць, ступеня магістра (на основі ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста) – 

203 місця. 
 

На місця державного замовлення найвищим був конкурс за 

спеціальностями «Право» – 61,1, «Маркетинг» – 49,35, «Туризм» – 39,5 та 

«Біотехнології та біоінженерія» – 17,3. 

Таблиця 2.4 
Конкурс на місця державного замовлення у 2019 році  

(бакалавр, магістр ветеринарного та фармацевтичного спрямування 
очна форма) 

Напрям 
Надано 
місць 

державного 
замовлення 

Заяв Конкурс 

Право  3 184 61,1 
Біотехнології та біоінженерія 16 277 17,3 
Менеджмент 9 136 15,1 
Туризм 2 79 39,5 
Водні біоресурси та 
аквакультура 

3 24 8,0 

Харчові технології 20 

 

134 6,7 

Маркетинг 9 92 49,35 

Екологія 11 107 9,7 

Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

5 32 6,4 

Фізична терапія, ерготерапія - 230 - 

Хімічні технології та інженерія - 39 - 
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Ветеринарна медицина 106 

 
538 5,0 

Фармація, промислова фармація 7 154 22,0 
Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза 

27 109 4,0 
 

 

Найвищі конкурсні бали зарахованих на місця державного замовлення 

(без врахування балів вступників в межах квоти) складали: 196,219 – на 

спеціальність «Ветеринарна медицина», 196,219 – «Біотехнології та 

біоінженерія», 184,620 – «Фармація, промислова фармація», 188,496 – 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 182,274  – «Маркетинг», 

180,926 – «Туризм», 180,577 – «Екологія», 158,916 – «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва», 185,191 – «Право», 

172,890 – «Менеджмент», 146,800 – «Водні біоресурси та аквакультура», 

174,579 – «Харчові технології».  
  

Найнижчі прохідні бали зарахованих на місця державного замовлення 

зафіксовані на спеціальностях: «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» – 126,461, «Водні біоресурси та аквакультура» – 

144,432, «Харчові технології» – 152,694, «Екологія» – 156,684.  
 

У 2019 році до Університету на різні рівні та форми навчання 

зараховано 1242 особи, що на 2,36 % менше 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: 219 осіб – очна, 6 осіб – заочна форми 

навчання;  

-за кошти фізичних та юридичних осіб: 251 осіб – очна, 42 особи – заочна 

форми навчання; 

– на основі ОКР молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету: 113 

особа – очна,  48 осіб – заочна форми навчання;  
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-за кошти фізичних та юридичних осіб: 54 осіб – очна, 76 осіб – заочна 

форми навчання; 

Рівень магістра: 

-за кошти державного бюджету: 203 особи – очна, 48 осіб – заочна форми 

навчання; 

-за кошти фізичних та юридичних осіб: 146 осіб – очна, 46 особи – заочна 

форми навчання. 

Серед зарахованих на очна та заочну форми навчання для здобуття 

ступеня бакалавра (магістра фармацевтичного та ветеринарного спрямувань): 

- 8 осіб дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- 9 осіб з інвалідністю;  

- 14 учасників бойових дій (учасники АТО);  

- 12 дітей ветеранів війни, учасників бойових дій;  

- 2 особи – діти, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи; 

- 3 дітей шахтарів, на яких поширюється дія закону «Про підвищення 

престижності шахтарської праці»; 

- 14 дітей з малозабезпечених сімей (втрата годувальника). 

 

До Університету на спеціальність «Ветеринарна медицина» зараховано 

також  іноземних студентів з таких країн: Польщі – 2 особи, Федеративної 

Республіки Нігерія – 1 особа,  Республіки Ліван – 1 особа, Арабської 

Республіки Єгипет – 1, США – 1 особа,  Республіки Індія – 8 осіб, Канада – 1 

особа,  Республіка Еквадор-1 особа.  

 

Вступна кампанія 2019 року відзначилася прозорістю та відкритістю, 

якісним інформаційним супроводом абітурієнтів, доведенням державного 

замовлення на конкурсній основі відповідно до потреб ринку праці.  
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Динаміка зарахування у 2014-2019 рр. 
 

2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р.
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Рис. 2.9. Кількість студентів, зарахованих на навчання за всіма 
освітніми ступенями на місця державного замовлення в 2014-2019 роках 
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Рис. 2.10. Кількість студентів, зарахованих на навчання за всіма 

освітніми ступенями за кошти фізичних та юридичних осіб в 2014-2019 
роках 
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Рис. 2.11. Кількість студентів, зарахованих на навчання за всіма 
освітніми ступенями в 2014-2019 роках 
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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 здобувачів вищої освіти у фахових 

олімпіадах, конкурсах наукових робіт тощо; 

– розширення можливостей працевлаштування та академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти; 

– здійснення, з участю Студентської колегії Університету, внутрішніх 

моніторингових досліджень «Навчальний процес очима студента», 

«Організація дипломного проектування»  та «Викладач очима студента» 

шляхом опитування здобувачів вищої освіти, 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; 

- запроваджено систему менеджменту якості та сертифіковано її згідно 

стандарту ІСО 9001; 

- 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 здобувачів вищої 

освіти. 
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Рис. 2.12. Середній бал за результатами сесій (очна форма навчання) 
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Рис. 2.13. Якість та успішність навчання здобувачів вищої освіти за 
результатами сесій (очна форма навчання) 
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Рис. 2.14. Відсоток випускників, які одержали диплом з відзнакою 
 (очна форма навчання) 
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Рис. 2.15. Відсоток випускників, які одержали диплом з відзнакою 
(заочна форма навчання) 



33 

Наведені на рис. 2.12 – 2.13 відомості засвідчують достатні навчальні 

здобутки здобувачів вищої освіти Університету, крім того, вони корелюють 

із даними, ілюстрованими рис. 2.14 – 2.16, у частині співвідношення якісних 

показників та кількості дипломів із відзнакою. 
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Рис. 2.16. Відсоток випускників, які одержали дипломи з відзнакою за 

формами навчання 

 

У 2019 році іменні стипендії отримали 8 здобувачів вищої освіти 

Університету: 

– стипендію Президента України – Боженко А.В., Грица Ю.О., Проданчук 

О.В., Федірко П.А.; 

– соціальну стипендію Верховної Ради України – Двилюк О.І.; 

– стипендію імені М.С. Грушевського – Гайдук Н.Я.; 

– стипендію Кабінету Міністрів України – Лучка Т.І.; 

– стипендію Верховної Ради України – Грицко О.С.. 

Шістьом кращим здобувачам вищої освіти Університету в листопаді 

2019 року було вручено чотири премії Львівської обласної державної 
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адміністрації та обласної ради та дві премії імені В’ячеслава Чорновола.  

 

 

2.5. Підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти 

Обов’язковим компонентом освітньої програми з метою набуття 

здобувачами вищої освіти професійних компетентностей є практична 

підготовка, яка сприяє формуванню навичок творчо застосовувати здобуті 

знання на практиці. З метою максимального наближення результатів 

підготовки фахівців до потреб ринку праці в Університеті започатковано 

практику залучення роботодавців до формування освітніх програм. Окрім 

того, вивчається думка роботодавців та інших стейкхолдерів щодо якості 

підготовки фахівців в Університеті. Підрозділ навчальної і виробничої 

практик та сприяння працевлаштуванню випускників Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З.Ґжицького провів опитування роботодавців та випускників різних років 

випуску з метою вивчення якості наданої освіти випускникам та вимог, які 

висувають роботодавці до молодих спеціалістів, а також для позитивного 

іміджу випускника ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького на ринку праці. Загалом 

впродовж року було опитано 48 роботодавців різного спрямування. 

Унаслідок проведеного дослідження з’ясовано, що більшість роботодавців 

визнають достатнім рівень теоретичної підготовки наших випускників, проте 

вважають їх недостатньо готовими до практичної діяльності. Це вказує на 

необхідність більше уваги приділяти практичній підготовці фахівців, зокрема 

ретельніше добирати бази практик студентів. До того ж, в межах 

налагодженої співпраці 76,0 % роботодавців виявили готовність забезпечити 

проходження виробничої та переддипломної практик на базі власної 

організації, із них 34,1 % опитаних можуть надавати власних фахівців для 

проведення теоретичних занять та фахових семінарів в університеті. 
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В Університеті практична підготовка здобувачів вищої освіти 

здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, 

установах та організаціях в Україні та за кордоном. В університеті постійно 

підвищується якість практичної підготовки здобувачів вищої освіти, що 

здійснюється на постійній основі з понад 150 базами практики та у 

навчально-науково-виробничому центрі «Комарнівський», на кафедрах 

Університету та їх філіях.  

Практики в Університеті організовують з відривом від навчання та без 

відриву. Як бази практик використовують кафедри, клініки Університету, 

управління Держпродспоживслужби, районні (міські) лікарні та лабораторії 

ветеринарної медицини, науково-досліджні інститути, сільськогосподарські 

підприємства, м’ясо- і молокопереробні підприємства, установи, організації, 

банки, суди, прокуратури, нотаріуси та інші. 

Впродовж 2019 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» і 

«Положення про організацію і проведення практики студентів за кордоном». 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти проводиться через 

систему навчальної, виробничої та переддипломної практик. Згідно з 

навчальними планами практична підготовка передбачає безперервність 

(здобувачі вищої освіти проходять практику на всіх курсах) та послідовність 

її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних 

знань, вмінь відповідно до різних рівнів вищої освіти Для всіх 

спеціальностей розроблено наскрізні програми практик, робочі програми, 

методичне забезпечення, паспорти господарств. 

Факультети та університет вцілому укладають угоди з промисловими 

підприємствами, організаціями та установами регіону. Керівники практик від 

університету тісно співпрацюють з керівниками баз практик та тими, хто 



36 

безпосередньо опікується здобувачами вищої освіти, 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 здобувачів вищої освіти 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 здобувачів вищої освіти з 

практичного навчання становить 79,8 %. 

Університет докладає значних зусиль для наповнення практичної 

підготовки, тісно співпрацює з підприємствами та установами для 

забезпечення розширення чисельності баз практики. 

З цією метою: 

- переглянуто програм з усіх видів практичної підготовки до кожної 

освітньої програми; 

- переглянуто і систематизовано види практик та терміни їх 

проведення, збільшено чисельність баз практик і укладено з ними 

довготермінові договори;  

- систематизовано пропозиції працедавців щодо проходження 

практики, стажування та працевлаштування здобувачів вищої освіти;  

- посилено контроль за виконанням договорів про співпрацю, 

- проведено роботу з покращення матеріально-технічної бази для 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти у навчально-науково-

виробничому центрі. 

Організація стажувань та практичного навчання здобувачів вищої 

освіти Університету в профільних навчальних закладах, організаціях, 

установах країн ЄС є пріоритетним напрямом розвитку міжнародної 
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співпраці, зокрема практики здобувачів вищої освіти. За звітній період понад 

60 здобувачів вищої освіти були запрошені для проходження практики за 

межами України: до Франції, Німеччини, Данії, Польщі, 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. 

Розв’язання проблеми зайнятості здобувачів вищої освіти 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. Пріоритетом діяльності Університету є розширення 

можливостей працевлаштування випускників.  

Основним завданням роботи підрозділу навчальної і виробничої 

практик та сприяння працевлаштуванню випускників є дієве сприяння у 

вирішенні питання працевлаштування, оскільки реалізація права випускника 

на вільний вибір роботи на сьогоднішній день залишається досить складною 

проблемою, а сучасний ринок праці, запровадження компетентнісних 

підходів зумовлюють необхідність розширення якісних параметрів 

підготовки фахівців не лише у освітній сфері, але із врахуванням 

особистісних можливостей випускників. 

За 2019 р з метою сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої 

освіти і випускників зроблено наступне: 

1. Підписано поглиблену угоду про співпрацю із Львівським обласним 

центром зайнятості, розроблено та впроваджено план спільних дій. 

2. Створено електронну базу даних здобувачів вищої освіти, які 

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

3. 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): 

‒ січень-лютий 2019р. моніторинг результатів працевлаштування, 

закріплення та переміщення випускників 2016-2018 років випуску за місцем 

роботи за фахом. В результаті чого зі всіх факультетів отримано 66,3% 

підтверджень про працевлаштування. Налагоджено інтерактивну 

комунікацію здобувачів вищої освіти та роботодавців завдяки постійному 

оновленню контенту із працевлаштування на веб-сайті Університету. 

‒ березень 209 р. за підтримки Львівського обласного і Львівського міського 

центрів зайнятості «11-й Ярмарок кар’єри майбутніх фахівців АПК – 2019». 

Вакансії різних напрямів і спеціальностей студентству представили понад 25 

місцевих і всеукраїнських агропромислових компаній,  які ведуть діяльність 

не лише на теренах Львівщини.  

‒ 10-а Міжнародна агропромислова виставка  та форум розвитку фермерства 

в Україні AGROPORT West Lviv 2019, Термінал «А» Міжнародного 

аеропорту «Львів» ім. Д.Галицького, 21-23 березня 2019 р; 

‒ 18-19 травня 2019 р. для здобувачів вищої освіти презентовано програми 

участі у хакатоні SAVC. Організатор поїздки ПАТ МХП. За результатами 

хакатону здобувачі вищої освіти Університету здобули призові місця;  

‒ Фестиваль харчових продуктів «Street Food so Good» 31.08-2.09.2019 року. 

Парк культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького. 

‒ Міжнародний фестиваль готельно-ресторанного бізнесу HoReCa Show 

Lviv, Львів, 5-7 вересня 2019 р.; 

‒ 13 листопада 2019 року  ХХХІІ Ярмарок кар’єри для здобувачів вищої 

освіти та випускників Університету. Захід організували Львівський обласний 

центр зайнятості спільно з Національним університетом «Львівська 
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політехніка»  за активної участі викладачів та здобувачів вищої освіти 

нашого Університету і підрозділу навчальної і виробничої практик та 

сприяння працевлаштуванню студентів і випускників; 

‒ 15 листопада 2019 р. Круглий стіл: “Перше робоче місце в умовах трудової 

міграції молоді за кордон”. Організатор: Львівська облдержадміністрація та 

Молодіжна рада Обласної профспілки Львівщини. Відбулось обговорення 

щодо актуальної ситуації з працевлаштуванням молоді у Львівській області, а 

також проблем і шляхів вирішення призупинення їхньої міграції та створення 

сприятливих умов для першого робочого місця.  

4. Регулярно надаються консультації здобувачам вищої освіти та 

випускникам щодо правильного оформлення резюме, оформлення угод з 

працевлаштування інших документів, необхідних для працевлаштування за 

обраним фахом, а також документів для реєстрації у регіональній службі 

зайнятості. 

5. Координується діяльність факультетів щодо працевлаштування, 

проведення презентацій підприємств-роботодавців, надходження інформації 

про наявність вакантних місць та проведення інформаційних заходів. 

6. 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. 

Підрозділ є організатором презентацій роботодавців для здобувачів 

вищої освіти різних спеціальностей з метою проходження практики, 

стажування та подальшого працевлаштування. Організовуються виїздні 

практичні занаття з дисциплін в умовах виробництва, із залученням 

провідних фахівців. 



40 

7. Проводиться постійний пошук роботодавців, які можуть 

запропонувати роботу випускникам та здобувачам вищої освіти, що бажають 

працювати у вільний від навчання час. 

8. 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.  

 
 
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 
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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 

Рівні 

Форми 

Відкриті 
заняття 

Взаємовід 
відування 

Контрольні 
відвідування 

Експертне 
оціню- 
вання 

Анке- 
тування 

Само- 
оціню- 
вання 

Студент ХХХХХ    ХХХХ ХХХХ 
Викладач  ХХХХХ    ХХХХ 
Кафедра ХХХХХ ХХХХХ ХХХХХХХ ХХХХХХ  ХХХХ 
Деканат ХХХХХ  ХХХХХХХ ХХХХХХ   
Ректорат   ХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХ  
Комісія 
МОН з 
акредита
ції ОПП 

  ХХХХ ХХХХ  ХХХХ 

Ліцензув
ання 
нових 
спеціаль
ностей 

   ХХХХ  ХХХХ 

 

 Відкриті заняття проводяться з метою оцінювання якості та методики 

проведення навчального заняття, виявлення передового досвіду викладання, 

обміну досвідом, оцінювання впливу якості викладання на результати освіти 

тощо. Відкриті заняття є формою презентації педагогічної майстерності 

викладача. Здобувачі вищої освіти 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 практикуються з метою взаємного контролю, 

переймання професійного досвіду колег і вдосконалення педагогічної 

майстерності викладачів. Головним завданням взаємовідвідувань є 
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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 оцінювання, створюється комісія. 

 Анкетування здобувачів вищої освіти здійснюється з метою оцінювання 

ступеня задоволеності вимог здобувачів вищої освіти 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»   та «Викладач очима студента». Висловлені 

студентами думки аналізуються навчально-методичним відділом, 
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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». 

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 2019 році отримано фінансування з державного бюджету обсягом               

1110,0 тис. гривень на виконання 3 науково-дослідних робіт: 1) Розроблення 

органо-неорганічних 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) Розроблення технології поверхневого 

наноструктурного зміцнення сталевих деталей сільськогосподарської 

техніки, харчової і переробної промисловості, Чайковський Б.П. 

Фінансування за госпдоговірними тематиками 64080 грн.: 

Назва роботи: «Визначення інсектицидних та ранозагоювальних 

властивостей ботанічного бальзаму «Тім-О-Маст» при нашкірних 

паразитарних захворюваннях тварин». Обсяг фінансування: 10000 (двадцять 

тисяч) грн., науковий керівник: професор Стибель В.В. 

Назва теми: «Ветеринарні послуги з діагностики вагітності, виявлення 

порушень відтворної здатності та впровадження біотехнологічних методів 

для відтворення кіз», обсяг фінансування – 11580 (одинадцять тисяч шістсот 

шісдесят) грн., науковий керівник професор Стефаник В.Ю. 

Назва теми: «Вивчення мікробіологічних властивостей циркулюючої 

бактеріальної мікрофлори в умовах ТОВ «Квант Системс» та вивчення її 

чутливості до антибіотиків», обсяг фінансуван. – 10000 (десять тисяч) грн., 

науков. керівник – професор Кісера Я.В. 

Назва теми: «Моніторинг технології вирощування племінного 

молодняку симентальської породи за використання схем годівлі, 

спрямованих для реалізації генетичного потенціалу тварин» в фермерському 

господарстві Пчани-Денькович» Жидачівського району Львівської області. 
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Обсяг фінансування - 20000 (двадцять тисяч) грн., науковий керівник: 

професор Півторак Я.І. 

Назва теми: «Вплив пробіотичних препаратів на імунологічний статус 

організму курчат-бройлерів на тлі вакцинації проти інфекційного бронхіту 

курей», обсяг фінансуван. – 2500 (дві тисячі п’ятсот) грн., науковий керівник 

– професор Куртяк Б.М. 

Назва теми: «Проведення дослідження фінансово-економічних 

показників діяльності господарства «ПЧАНИ-ДЕНЬКОВИЧ», обсяг 

фінансуван. – 10000 (десять тисяч) грн., науковий керівник – професор 

Музика П.М. 

На 35 кафедрах здійснювалась наукова і науково-дослідна робота 

відповідно до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки за 45 

тематиками в межах робочого часу працівників.  

Розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень та розробок: 
Придбано та поставлено на баланс обладнання на суму 458638 грн. 

 

3.2. Основні результати наукової діяльності у 2019 році 

 

Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників 

Університету викладено в монографіях, підручниках, навчальних посібниках, 

публікаціях. У 2019 р.науковцями Університету опубліковано 13 монографій, 

48 підручників і навчальних посібників, 505 наукових статей, в тому числі 

227 ‒ статті у фахових виданнях України або у виданнях категорії Б, 38 ‒ 

статті в інших періодичних виданнях країн Організації економічного 

співробітництва і розвитку, 59 ‒ статті публіковані в міжнародній 

наукометричній базі даних для соціо-гуманітарних дисциплін Copernicus, 181 

– статті в інших виданнях.  

За 2019 рік науковцями Університету опубліковано 17 статей у 

виданнях, які включені до наукометричних базах даних Scopus та 27 – у Web 

of Science. 
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Показники цитованості за наукометричною базою Scopus: h індекс – 20. 

Кількість цитувань 1319 (35 місце серед 166 закладів вищої освіти). 

Показники цитованості за наукометричною базою Web of Science: h 

індекс – 20. Кількість цитувань 1505.  

Наукові дослідження працівників апробовані на конференціях, наукових 

семінарах та в інших наукових заходах. 

У 2019 року підрозділи Університету провели більше 40 наукових, 

науково-практичних конференцій, семінарів, інформаційних днів з проблем 

вищої освіти і науки. Проведено 3 міжнародні та 25 наукових заходів 

всеукраїнського рівня. 

Серед наукових заходів міжнародного та всеукраїнського рівнів 

найактуальнішими стали: 

1. Міжнародна наукова конференція “Львівсько-Вроцлавська 

ветеринарна школа”, 28-29 травня 2019 р., м. Львів. 

2. “Львівсько-Вроцлавська наукова конференція з діагностики і терапії 

внутрішніх хвороб тварин: минуле, сьогодення, майбутнє”, 14-15 листопада 

2019 р., м. Львів. 

3. Студентська конференція «Дні студентської науки у Львівському 

національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій                        

імені С.З. Ґжицького», 18-19 квітня 2019 р., м. Львів. 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми реалізації та 

захисту прав людини і громадянина в умовах розвитку правової держави»,               

10-12 грудня 2019 року, м. Львів, ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. 

5. Міжнародна українсько-польська конференція «Львівська академія 

ветеринарної медицини – історична спадщина ветеринарної медицини 

народів Східної Європи», 30.11.2018 р. – 01.12.2019 р., м. Львів. 

6. Всеукраїнський семінар «Теоретично-практичний семінар з 

офтальмології дрібних домашніх тварин», 17 травня 2019 р., м. Львів, 

Кафедра хірургії ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького.  
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7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сільські території 

України: стан та перспективи розвитку», 16-17 травня 2019 р., м. Львів. 

8. Семінар «Антибіотикорезистентність мікроорганізмів. Загрози»,        

7-9 травня 2019 р., м. Львів. 

9. Семінар «Сучасний стан і тенденції розвитку скотарства в Європі»,               

20-22 червня 2019 р., м. Львів. 

10. Семінар «Нові технології відгодівлі та розведення свиней в Європі»,                  

3-5 липня 2019 р., м. Львів. 

11. Семінар «Європейські норми розведення худоби», 5-7 грудня 2019 р.  

12. Семінар «Технологічні особливості свинарства в Європі»,                                     

13-14 грудня 2019 р., м. Львів. 

13. Круглий стіл «Актуальні проблеми та перспективи 

конституціоналізму в Україні», 24 червня 2019 р., м. Львів, ЛНУВМБ імені 

С.З. Гжицького; 

14. Круглий стіл «Навчайся! Накопичуй! Заробляй!», 26 березня 2019 р., 

м. Львів, ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького. 

15. Круглий стіл на тему: «Інвестиційно-інноваційні трансформації 

зовнішньоекономічної діяльності в новітніх соціально-економічних умовах»                 

2 квітня 2019 року, м. Львів. 

16. Круглий стіл на тему: «Формування та інноваційний розвиток 

сільських об’єднаних територіальних громад: історичні аспекти та 

перспективи», 4 квітня 2019 року, м. Львів. 

17. Круглий стіл на тему: «Розвиток туризму в Україні: проблеми, 

виклики та перспективи», 26 вересня 2019 року, м. Львів. 

18. Всеукраїнський форум “Сучасні технології соціокультурної 

діяльності”, 27-28 листопада 2019, м. Львів. 

19. Міжкафедральний круглий стіл-дискусія “Філософія людини: 

виклики інформаційного суспільства. Фінляндія-Японія-Україна”, 22 травня 

2019 р., м. Львів. 
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Участь у виставках. 

Вподовж 2019 року Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького брав участь у 6 

національних та 2 міжнародних виставках, серед них: 

1. IV Міжнародна агропромислова виставка «Euro-Agro-2019», 12-14 

листопада 2019 р., м. Львів. 

2. XIII спеціалізована виставка рибного господарства та рибальства 

«Fish Expo», 06 червня 2019 р., м. Київ, Національний комплекс «Експоцентр 

Україна». 

3. Комбікормовий форум: «Комбікорми ефективне тваринництво», 22-23 

березня 2019 р., м. Київ, м. Львів. 

4. Агропорт Захід Львів, 21-22 березня 2019 р., м. Львів. 

5. Львів Еко Форум, 12-13 вересень 2019 р., м. Львів.  

6. «Lviv Eco Week-2019»: «Чисте місто Фест-2019», 14 вересня 2019 р. 

7. XX Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і практика 

розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», 17-20 

вересня, 2019 р., Дубляни. 

8. Молочний форум,  23-24 травня 2019 р., м. Львів (Львівська аграрна 

дорадча служба, ЛНУВМБ імені С.З. Гжицького).  

Науково-періодичні видання Університету. 

Університет видає два фахові в Україні журнали: 

1.“Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького”. ISSN 2413-5550. 

Серія: Ветеринарні науки. ISSN 2518-7554; eISSN 2518-1327. 

Категорія Б. 

Серія: Сільськогосподарські науки. ISSN 2519-2698. Категорія Б. 

Серія: Харчові технології. ISSN 2519-268X. Категорія Б. 

Серія: Економічні науки. ISSN 2519-2701. 

2.“Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences”. Категорія Б. 

ISSN: 2617-6149. 

https://nvlvet.com.ua/index.php/journal
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3.3. Розвиток інноваційної наукової діяльності та інфраструктури 

Університету. 

У 2019 році в ДП «Український інститут інтелектуальної власності»  

подано 11 заявок на винаходи та корисні моделі (9 на корисні моделі та 2 на 

винахід).  

Одержано 17 позитивних рішень на видачу патенту України на корисну 

модель.   

Одержано 16 патентів України на корисні моделі.  

 

Перелік поданих у 2019 році заявок  на корисну модель та на винахід: 

1. Ціж Богдан Романович. Квазіефузійний термічний випарник для 

напилення тонких плівок у вакуумі. № а 2019 04927. 

2. Мартинишин Володимир Петрович, Гунчак Василь Михайлович, 

Панасенко Олександр Іванович, Парченко Володимир Володимирович, 

Щербина Роман Олександрович. Спосіб лікування дерматологічних 

захворювань. № u 2019 04928.  

3. Гачак Юрій Романович, Ільїнська Аліна Сергіївна, Варивода Юрій 

Юрійович. Спосіб виготовлення сиркових десертів із кріопорошком 

«малина». № u 2019 04929. 

4. Слівінська Любов Григорівна, Чернушкін Богдан Олегович, Леньо 

Марта Ігорівна, Максимович Ігор Андрійович, Русин Василь Іванович, 

Приступа Олеся Ігорівна. Фіксатор кінцівок тварин. № u 2019 04930. 

5. Гачак Юрій Романович, Турчин Ірина Миронівна, Гутий Богдан 

Володимирович, Зелений Юрій Михайлович. Спосіб виробництва 

кисломолочного сиру «домашній гострий». № u 2019 07564. 

6. Гачак Юрій Романович, Кузьо Людмила Радіонівна. Спосіб 

виробництва кисломолочного сиру зернистого з кріопорошком із 

морепродуктів. № u 2019 07566. 

7. Гачак Юрій Романович, Сливка Наталія Богданівна, Торчинюк 

Віталій Леонідович. Спосіб виготовлення сиркових мас, збагачених 
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приправою «італійська кухня». № u 2019 07568. 

8. Гачак Юрій Романович, Наговська Володимира Олександрівна. 

Спосіб виробництва кисломолочного продукту з маслянки «горіховий». № u 

2019 07570. 

9. Гачак Юрій Романович, Білик Оксана Ярославівна. Спосіб 

виробництва кефіру з сиропом «кориця». № u 2019 07571. 

10.  Ціж Богдан Романович, Гайдучок Володимир Григорович. 

Випаровувальна камера для термічного напилення тонких плівок у вакуумі. 

№ а 2019 08967. 

11. Стояновський Володимир Григорович, Крог Анастасія 

Олександрівна, Коломієць Ірина Анатоліївна, Колотницький Віктор 

Анатолійович. Спосіб підвищення стійкості організму качок до дії 

технологічного стресу в умовах промислового вирощування. № u 2019 10151. 

 

Перелік патентів України на корисну модель, отриманих  у 2019 році: 
 

1. Пундяк Т. О., Собко Г. В., Вантух А. Є., Падовський А. І., Куртяк Б. 

М. Спосіб виділення збудників ґрунтових інфекцій. № 131053. 

2. Ціж Б. Р., Аксімєнтьєва О. І., Чохань М. І. Спосіб підвищення 

чутливості оптичного газового сенсора аміаку. № 131536  

3.  Ціж Б. Р., Аксімєнтьєва О. І., Чохань М. І. Спосіб забезпечення 

селективності оптичного газового сенсора аміаку. № 131755.  

4. Кремпа Н.Ю., Козенко О.В. Спосіб підвищення неспецифічної 

резистентності та запобігання розладів травлення новонароджених поросят. 

№ 131819.  

5.  Кремпа Н.Ю., Козенко О.В. Спосіб підвищення імунного статусу 

організму поросят. № 131820. 

6. Гачак Ю. Р., Грабарчук О.В., Кобернюк В.М., Гутий Б. В.  Спосіб 

виготовлення сиркових мас із кріопорошком «Буряк». № 132609.  

7. Гачак Ю.Р., Ільїнська А.С., Михайлицька О.Р. Спосіб виробництва 

солодкого йогурту із кріопорошком «Виноград». № 132652. 
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8.  Гачак Ю.Р., Лісовська Ю.І., Пунейко О.І, Сливка Н.Б. Спосіб 

виробництва термостатного  йогурту із кріопорошком «Морська капуста». № 

132653. 

9. Максимович І.А., Слівінська Л.Г. Спосіб лікування коней за 

астматичного синдрому. № 133203. 

10. Стояновський В.Г., Крог А.О., Коломієць І.А., Коваленко О.В., 

Колотницький В.А. Спосіб попередження розвитку імунодефіцитного стану 

качок яєчного напряму продуктивності за дії технологічних стресів. № 

133204. 

11. Наговська В.О., Михайлицька О.Р., Сливка О.Я., Білик О.Я., 

Гутий Б.В. Спосіб виготовлення твердого сичужного сиру з мигдалем. № 

134549.  

12. Мельничук В.В., Юськів І.Д. Спосіб отримання щільної 

фекальної культури яєць гельмінтів. № 134550. 

13. Харко М.В., Півторак Я.І. Спосіб підвищення молочної 

продуктивності корів. № 134551.  

14. Брезвин О.М., Рудик Г.В., Гута З.А., Гутий Б.В. Спосіб корекції 

антиоксидантної системи організму тварин за фумонізинотоксикозу. № 

134553. 

15. Лаврів П.Ю. Спосіб підвищення імунологічної реактивності 

новонародженого молодняка ВРХ на тлі специфічної імунопрофілактики 

сальмонельозу за корекції нанопрепаратом. № 135177. 

16. Мартинишин В.П., Гунчак В.М., Панасенко О.І., Парченко В.В., 

Щербина Р. О. Спосіб  лікування дерматологічних захворювань. № 138684. 

 

3.4. Ефективність роботи аспірантури та докторантури 

Функціонування докторантури, аспірантури у Львівському 

національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З.Гжицького обумовлено наявністю висококваліфікованих науково-

педагогічних кадрів, сучасною науково-дослідною, експериментальною та 
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матеріально-технічною базами, науковими школами, за якими проводиться 

підготовка кадрів вищої кваліфікації. 

Підготовка докторантів згідно нової ліцензії здійснюється за 

спеціальностю 211 Ветеринарна медицина. Підготовка аспірантів 

здійснюється за такими спеціальностями: 

211 Ветеринарна медицина 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

281 Публічне управління та адміністрування 

051 Економіка 

073 Менеджмент 

На даний час в аспірантурі навчається 62 аспіранти, 37 аспірантів – на 

денній формі навчання та 25 – аспірантів навчається на вечірній формі, 15 – 

на платній формі навчання. На всіх етапах підготовки фахівців в університеті 

залучені доктори наук та кандидати наук.  

Співробітники Університету за звітний період захитили 3 докторські та 

8 кандидатських дисертацій. 

 

3.5. Спеціалізовані вчені ради 

У 2019 році функціонували одна спеціалізована вчена рада з правом 

присудження наукового ступеня доктора наук і дві – з правом присудження 

наукового ступеня кандидата наук: 

• Д.35.826.03 

 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»; 

 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія»; 

 16.00.11 «Паразитологія» 

• К.35.826.01 

 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»; 

 16.00.07 «Ветеринарне акушерство» 

• К.35.826.02 
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 06.02.01 – Розведення та селекція тварин; 

  06.02.02 – Годівля тварин і технологія кормів 

У 2019 році на засіданнях спеціалізованих вчених рад проведено захист 

3 докторських та 10 кандидатських дисертацій. 

3.6. Студентська наукова робота 

Координує студентську наукову роботу 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 2019 році було залучено            

528 студентів Університету. За звітний період в Університеті діяли                 

35 наукових гуртків (студенти 1-4 курсів), 15 проблемних груп (студенти 5 

курсу), 16 наукових семінарів (магістранти, аспіранти, викладачі). 

У березні-травні 2019 року студенти Університету брали участь у 

Всеукраїнських студентських олімпіадах. Призерами стали студенти із 

спеціальностей “Ветеринарна медицина” (2 місце), «Біологія» (2 місце). 

У 2019 році подано 8 праць на Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт. Отримано: диплом ІІІ ступеня за спеціальністю «Харчові 

технології»; диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Водні біоресурси та 

аквакультура»; диплом ІІІ ступеня із спеціальності «Техногенна безпека»; 

диплом ІІІ ступеня із спеціальності «Підприємництво».  

Студенти Університету працюють над виконанням курсових і 

дипломних робіт відповідно до навчальних планів і державних стандартів. Їх 

залучають до участі у виконанні кафедральних наукових робіт та 

госпдоговірних науково-дослідних проектів.  

Підсумки наукової діяльності студентів Університету апробовуються на 

щорічній Міжнародній конференції “Дні студентської науки у Львівському 

національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З.Гжицького”. Загалом у 2019 році студенти Університету були 
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співавторами 14 наукових статей у фахових виданнях України та 295 тез 

доповідей у інших виданнях. 

Кафедри Університету разом із студентськими громадськими 

організаціями організували і провели наукові заходи, спрямовані 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, а 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. 

 Важливим завданням НБ є побудова загальнодоступних архівів 

наукової інформації. Книгозбірня планує налагодити роботу по створенню 

електронних копій  документів з фонду рідкісної книги. 

 Проводиться робота з автоматизованою інформаційно-пошуковою 

системою: вносяться  і редагуються записи ЕК та БД.  Закінчується переоблік 

основного фонду книгосховища. Розпочато підготовчу 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. 

Комплектування фонду важливий етап роботи НБ з формування її 

документально-інформаційного ресурсу. Саме від нього залежить 

бібліотечно-інформаційна діяльність установи. Процес комплектування 

багатоплановий, і залежить від багатьох чинників. 
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Підхід до наповнення фондів носить систематичний та науковий 

характер. На профіль комплектування впливає багато чинників: читацькі 

потреби,   джерело комплектування, зміст інформаційних ресурсів тощо, але 

основним орієнтиром для формування фонду є навчальні програми 

університету. Тому перелік дисциплін, які викладають  на кафедрах 

студентам є засадничими для комплектування фонду. Комплектування 

відбувається з урахуванням таких основних критеріїв: 

– видання, які призначені для забезпечення навчального процесу, відповідно 

до замовлень кафедр та переліку дисциплін, що викладаються в 

університеті. 

– видання, що забезпечують тематику пріоритетних наукових досліджень 

ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького та потреби дослідників університету. 

– навчальні видання (методичні матеріали, підручники, навчальні 

посібники, монографії ) викладачів і співробітників університету. 

Основними джерелами комплектування НБ є дарунки, придбання 

документів, книгообмін та  передплата періодичних видань. 

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,  опрацьовуються. 

 Станом на січень фонд НБ становить 350797 примірників. Поповнення 

і оновлення книжкового фонду НБ документами у звітному році відбувалось 

з таких джерел: 

- дар  

- книгообмін 

- з науково-методичного центру «Агроосвіта» 

- з кафедр університету 

- з видавництв  
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- з Укрпошти 

- заміна втрачених документів. 

У фонд НБ надходять дисертації, автореферати дисертацій, автори яких 

захищаються в нашому університеті та ВНЗ України, а також магістерські та 

дипломні  роботи студентів. 

Книгообмін здійснюється з аграрними університетами 

Дніпропетровська, Білої Церкви, Сум, Житомира.   

          У 2019 році було списано 682 примірники на суму  5772,00 грн.           

 На придбання нової літератури використовуються кошти спецфонду 

університету. Університет витратив на поповнення бібліотечних фондів 

37516, 00 грн., з них: 

- книг на суму 8570,00 грн. (34 примірники). 

- періодичні видання на суму 28946,00 грн.  

Вагомий внесок у поповнення книжкових фондів здійснюють кафедри 

власними виданнями. 

Джерелом безкоштовного надходження книг є дарунки від приватних осіб –                           

348 примірників  книг на суму 17271,00 грн. 
                   

Кількість придбаної літератури за дисциплінами 
Р і к Поступл 

(всього) 
Сусп. 
л-ра 

Прир 
науки 

Ветер., 
тварин. 

Харч. техн інша 

2015 1993 401 409 957 212 14 
2016 1674 221 389 850 121 93 
2017 2055 811 289 902 21 32 
2018 2105 393 459 927 234 92 
2019 2184 234 318 959 185 488 

 
 Фонди НБ щорічно поповнюються періодичними виданнями – носіями 

найактуальнішої та найоперативнішої інформації. Одним з основних завдань 

працівників НБ є визначення відповідності змісту часописів згідно до запитів 

користувачів. 

 У 2019 році НБ передплачувала 8 комплектів газет та 26 назв журналів 

на суму 28946,31 грн. Безкоштовно отримували 2 назви іноземних журналів: 

«Veterinarski arhiv» (Хорватія), «Polich Journal of Veterinary Sciences» 
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(Польща), а також журнал «Корми і факти» (Україна) з додатками. Велику 

цінність, з точки зору актуальності і оперативності інформації, становить 

саме періодика. На сьогодні це найбільш популярний сегмент у великому 

різноманітті фондів НБ.   

Загальний фонд рідкісної книги становить 20125 примірників і 

складається з універсальних видань. Головним у роботі з цим фондом є 

зберігання документів і забезпечення доступу до них шляхом створення 

електронних ресурсів на основі сучасних інформаційних технологій. Задля 

збереження цих фондів  вивчаємо досвід інших бібліотек. Традиційні методи 

зі збереження (ремонт друкованих видань, температурні умови зберігання 

тощо) ускладнюються недостатнім матеріальним та технічним 

забезпеченням.  

Для систематизації документів застосовується класифікаційна таблиця 

УДК. У звітному році опрацьовано 2184 документів, з них 272 – періодичні 

видання. Складено та систематизовано бібліографічні описи на 755 назв. 

Видруковано і влито до карткових каталогів 2250 карток. Протягом 2019 

року до бази даних ЕК було внесено 1861 запис нових надходжень до 

бібліотеки.  

Відділ інформаційно–бібліотечного обслуговування складається з 

абонементів та читальних залів. Основні напрямки роботи: оперативне і 

якісне обслуговування читачів за першим запитом; робота з фондом та його 

збереженням; робота з боржниками; культурно-просвітницька робота; 

співпраця з іншими підрозділами університету; підвищення кваліфікації й 

професійного рівня працівників відділу. Диференційований підхід до 

обслуговування дозволяє якісно надавати послуги всім категоріям читачів, 

представникам освітнього середовища, які різняться за віком, рівнем знань та 

освіти: професорсько–викладацький склад, аспіранти, магістри, студенти 

денної та заочної форми навчання, спеціалісти АПК, слухачі інституту 

післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, підготовчого відділення, 

здобувачі, співробітники інших підрозділів університету та студенти інших 
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навчальних закладів. Кількість користувачів – 5436: професорсько–

викладацький склад – 481, студенти, магістри – 3472, співробітники, 

спеціалісти АПК –121, інші ( віддалені) – 1425. 

 
Основні показники діяльності відділів Наукової бібліотеки 

 
Відділ бібліотеки Кількість відвідувань Кількість виданих 

документів 
Абонементи 6099 18033 
Читальний зал № 1 131787 321415 
Читальний зал № 2 30380 81339 
Зал електронних ресурсів 4073 7249 
Всього 172339 428036 

          У 2019 році відділ обслуговування відвідали 172339 користувачів, 

кількість виданих документів становила 428036 примірники, з них навчальної 

літератури – 235507 примірники.   

 Впродовж 2019 року відділ обслуговування організував 52 культурно-

просвітницьких заходи, а саме: виставок друкованої продукції в читальних 

залах та абонементах – 30, з них – 7 постійнодіючих, віртуальних виставок  – 

22, бібліографічних оглядів – 3, переглядів літератури – 3, презентації – 2 і 1 

літературний вечір. З числа проведених виставок – 14 інноваційних:  2 

виставки спомини (Героям Небесної Сотні та до Дня Гідності і Свободи), 4 

виставки- експозиції (до створення Товариства «Сільський господар», до 

Шевченківських днів, до Дня Незалежності, Дня української мови і 

писемності), 3 виставки- реквієм (до трагедії під Крутами, Чорнобильської 

трагедії та до Голодомору),           2 виставки-реклами (до Всеукраїнського 

дня бібліотек та до Дня відкритих дверей), 2 виставки-застереження (до 

Міжнародного дня відмови від паління та до Дня боротьби зі СНІДом), 1 

виставка-конкурс (до Шевченківських днів). 

 Завершився загально-університетський Шевченківський конкурс 

студентської творчості, в якому НБ прийняла активну участь. Крім 

організованого перегляду книг про Кобзаря, завідувачка. сектором 

читального залу № 2 була членом журі даного заходу. 

 У лютому в читальному залі НБ  організована презентація книги 
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«Ольга Басарабова з Левицьких: життя і чин» кандидата історичних наук, 

доцента кафедри історії України, економічної теорії та туризму Ольги Бежук. 

Присутні  ознайомились з  цікавими фактами з життя Ольги Левицької-

Басараб.  Ще ненаписана історія подвигів українських жінок продовжується. 

Приклад геройства О. Басараб бачимо й сьогодні. Багато жінок і дівчат 

воюють в зоні АТО, відстоюючи ідеали Майдану та незалежність нашої 

держави. 

 13 березня 2019 року за сприяння кафедри філософії та педагогіки в 

читальному залі відбулась зустріч викладачів та студентів нашого 

університету з поетом та письменником, доктором історичних наук, членом 

Національної Спілки письменників України Петром Шкраб’юком та 

лауреатом Національної премії України імені Т.Шевченка, почесним 

громадянином м. Львова – Ігорем Калинцем. В ході зустрічі відбулись 

презентації найновіших творів друку П. Шкраб’юка під назвами: «Пробудись 

серед ночі або Преображення людське», «Над Простором і часом» та «Попід 

Золоті Ворота: шість елегій про родину Калинців». 

 23 вересня у світлиці гуртожитку №1 було організовано літературний 

вечір, присвячений творчості Львівської письменниці та поетеси Оксани 

Лозової. Оксана Лозова – член Національної спілки письменників України, 

провідний редактор редакційно-видавничого відділу ЛНУВМБ імені С. З. 

Ґжицького. Прозвучали вірші у виконанні авторки та її твори, покладені на 

музику. Завідувач сектора читального залу № 2 ознайомила присутніх з 

літературою поетеси, яка зберігається у фондах НБ. 

 Довідково-бібліографічна діяльність важлива складова інформаційно-

комунікаційної функції бібліотеки, яка спрямована на обслуговування 

користувачів, створення довідково-інформаційних ресурсів та організацію 

довідково-пошукового апарату. Важливе місце для інформаційного 

обслуговування користувачів займають каталоги та картотеки. На даний час, 

сукупність електронних та карткових каталогів НБ найбільш оптимально 

забезпечує інформаційні запити користувачів.  
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 НБ надає послуги з індексування наукових робіт (УДК) статей, 

монографій, тез доповідей, дисертацій, авторефератів дисертацій, навчальної 

літератури. Для отримання класифікаційного індексу на документ 

співробітники та студенти звертаються до сайту книгозбірні в меню 

«Послуги», замовляють по телефону, або безпосередньо звертаються до 

«Інформаційно-бібліографічного відділу». За звітний рік проіндексовано 511 

документи згідно таблиці УДК. 

 Впродовж року на запити користувачів співробітники НБ надали усних 

тематичних, уточнюючих, фактографічних, адресних та іних довідок в 

кількості – 11295, з них 946 – тематичних. З метою просування наукових 

доробків  користувачам надавалась інформаційно–консультативна допомога.   

 В звітному році в ЕК внесено 33561 записів.  Працівники відділу ведуть 

роботу з редагування БД та створення БД архіву документів. 

 Фонд інформаційно–бібліографічного  відділу складається з : 

довідкової літератури, видань державної бібліографії, національної 

бібліографії окремих зарубіжних країн, довідкових та інформаційних видань 

з різних галузей знань, фонду фахових реферативних часописів.   

 Дистанційне обслуговування один з видів обслуговування користувачів 

у  бібліотеці. Протягом звітного року здійснювалось оперативне 

інформування користувачів через e-mail повідомлення відповідно до 

тематики науково-дослідної роботи кафедр та навчальних планів на 2019 рік. 

Інформування користувачів ВРІ і ДОК відбувалося  також через e-mail 

повідомлення. У звітному році 14 абонентам ВРІ надавалась інформація по 

таких темах:  

1. Морфологічні особливості свійської птиці.  

2. Розвиток форм господарювання у сільських господарствах в 

умовах трансформаційних процесів у системі АПК. 

3. Теоретичні та практичні основи розвитку туризму в Україні. 
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4. Дослідження вмісту біологічно-активних речовин та 

фармакологічних властивостей дикоростучих та інтродукованих 

рослин. 

5. Розробка та удосконалення оптимальних технологічних 

показників підвищення продуктивності дрібних тварин. 

6. Екологічні основи технологій відтворення та вирощування 

об’єктів прісноводного рибництва і аквакультури, 

профілактично-лікувальні заходи. 

7. Екологічний моніторинг природних і штучних екосистем та 

розробка заходів із зниження антропогенного навантаження на їх 

структуру та функціонування. 

8. Удосконалення технології олійно-жирових продуктів 

функціонального призначення. 

9. Розроблення технології інноваційних молочних продуктів 

функціонального призначення. 

10. Хвороби серцево-судинної системи у коней: етіологія, 

діагностика, лікування та профілактика».       

 Інформування користувачів ДОК відбувалося по таких темах:  

1. Розробка діагностичних маркерів новоутворень молочної залози 

собак на основі поліморфізму глутатіонтрансферази та протеїнів 

крові. 

2. Розроблення органо–неорганічних тонко плівкових реверсних 

          структур для багатофункціональних газових сенсорів.   

Однією з активних форм довідково-бібліографічного обслуговування є 

звернення користувачів до веб-сайту НБ, до якого вони мають цілодобовий 

доступ. На веб-сайті НБ в меню «Нові надходження» окремо  представлені 

періодичні видання, книги, дисертації і автореферати, магістерські і дипломні 

роботи. З 21 по 27 жовтня світ відзначив Міжнародний Тиждень Відкритого 

Доступу під гаслами: «Відкриті для кого? Рівність доступу до відкритих 

знань». На нашому сайті можна ознайомитись з цьогорічною темою Тижня.   
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Інформаційним обслуговуванням охоплено всі категорії користувачів. 

Факультети і кафедри Університету двічі на місяць отримують інформацію 

про нові надходження літератури фахового спрямування. Впродовж  року 

надавались консультації з методики пошуку необхідної інформації з 

використанням довідкових та бібліографічних видань,  ЕК та БД.  

Важливу роль при інформуванні користувачів відіграють 

інформаційно-масові заходи. Для безпосереднього ознайомлення з новою 

літературою проводились «Дні інформації». У рамках «Дня кафедри» 

обговорювались проблеми комплектування, використання навчальної 

літератури, зміни в навчальних програмах, інформаційні можливості НБ. 

Викладачі могли ознайомитись з виставкою джерел первинної та вторинної 

інформації, підготовленою працівниками інформаційно–бібліографічного 

відділу. 

 В звітному році працівники відділу брали участь в обговоренні 

актуальних проблем на засіданнях і круглих столах, а також на загально-

університетських, міжнародних наукових конференціях, організовуючи 

інформаційний супровід наукових заходів, що проходили в  Університеті:   

• 28 лютого конференція під назвою «Стан та перспективи розвитку 

галузі бджільництва».  

• 4 квітня НБ спільно з кафедрою економіки підприємства, інновацій та 

дорадництва в АПК імені І. В. Поповича в читальному залі 

організували круглий стіл під назвою «Формування та інноваційний 

розвиток сільських об’єднаних територіальних громад: історичні 

аспекти і перспективи». В рамках цього заходу було розглянуто 

питання історичного аспекту галицької кооперації під гаслом «Свій до 

свого по своє», роль українського духовенства та товариства 

«Просвіта» у відродженні економічного життя в Західній Україні з 

нагоди 120-річчя від часу заснування Товариства «Сільський 

господар». З доповіддю «Рільничі школи на Східній Галичині (кінець 

ХIХ – початок ХХ ст.)» виступила бібліотекар інформаційно-
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бібліографічного відділу. На мультимедійній презентації були 

представлені книги та часописи з фондів НБ, в яких висвітлювалась  

історія виникнення Товариства «Сільський господар», діяльність його 

засновників, розвиток кооперативного руху в Галичині та на сході 

України в різні історичні періоди.  

• В кінці квітня відбулась Міжнародна наукова конференція «Львівсько-

Вроцлавська ветеринарна школа – 2019»   

• 16–17 травня науково–практична конференція «Сільські території 

України: стан та перспективи розвитку».   

• 23–24 травня відбувся ІІ-й Молочний форум. В рамках заходу були 

організовані презентації виробників власної продукції, а також 

тематичні дискусії, лекції, майстер–класи, ярмарок.    

• 17 вересня  захід присвячений Дню Фармацевта під назвою: «Фармація. 

Промислова фармація»   

• 27 жовтня відбувся «День відкритих дверей». Присутні мали 

можливість ознайомитись з мультимедійною виставкою праць вчених 

нашого університету.  

• 14–15 листопада відбулась Львівсько-Вроцлавська наукова 

конференція з діагностики і терапії внутрішніх хвороб тварин 

«Минуле, сьогодення, майбутнє».    

• 10–11 грудня Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми 

реалізації та захисту прав людини і громадянина в умовах розвитку 

правової держави».   

 Важливим напрямком інформаційно–бібліографічної роботи є 

створення бібліографічних покажчиків: біобібліографічні покажчики,  

бібліографічні  списки літератури (списки праць вчених університету), 

тематичні списки літератури представлені на сайті НБ у розділі «Видання 

бібліотеки».  

  В цьому році підготовлено такі тематичні списки літератури:  

1.Санітарно-мікробіологічне дослідження молока.  
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2 Лептоспіроз свиней. 

3. Методи визначення стійкості мікроорганізмів до антибіотиків.  

4.Сальмонельоз свиней.  

5. Діарея у ВРХ.  

6. Діагностика, лікування і профілактика демодекозу, отодектозу і саркоптозу 

у дрібних домашніх тварин. 

7. Оброшинські сірі та білі гуси біологічні показники за різної вітамінної 

забезпеченості.  

8. Годівля каченят: перетравність поживних речовин за різних рівнів 

протеїну. 

9.Життєво необхідні мікроелементи у крові відгодівельного молодняка ВРХ. 

Повний перелік списків літератури  представлений на веб-сайті НБ: 

http//books.lvet.edu.ua. На електронну адресу кафедр надсилаються також 

повідомлення про вебінари WоS і Scopus, які проводять фахівці для 

науковців.     

 Електронні ресурси НБ складаються з електронного каталогу (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. 

 У 2019 році наш університет подав заявку і отримав безкоштовний 

доступ до реферативних наукометричних БД – Sсopus та Web of Sienсe, 

якими користувались  науковці Університету протягом звітного року.   

 На даний період НБ налічує 6 БД для користувачів і 5 БД –  

внутрішнього користування. Загальна кількість записів у БД складає 239013. 

 Веб-сайт у НБ є одним із дієвих комунікаційних засобів, за допомогою 

якого відбувається презентація та ефективне позиціонування   університету в 

інформаційному просторі через надання повної достовірної інформації про 

себе, доступу до власних інформаційних ресурсів і послуг, підтримання 

зворотного зв’язку з користувачами. Тут розміщено відомості про роботу 
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бібліотеки, інформаційні  ресурси та послуги. 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 у 2019 році становила – 

5500, кількість звернень до ЕК – 3790. Кількість записів за  період створення 

ЕК налічує – 139508 документів.  

  Важливим напрямком діяльності наукової бібліотеки є її видавнича 

діяльність. Тому колектив НБ  активно працює над створенням анотованих 

бібліографічних покажчиків. Завершується робота над створенням 

біобібліографічного покажчика «Праці ректорів Львівської Академії 

ветеринарної медицини довоєнного періоду». Робота над цим покажчиком 

виявилась дуже кропіткою, зважаючи на труднощі в перекладі окремих 

наукових термінів того періоду та на відсутність деяких номерів часописів. 

Це змушує здійснювати пошук в інформаційних ресурсах іноземних 

бібліотек і на це витрачається дуже багато часу. 

  Започатковано серію бібліографічних видань радянського періоду, 

присвячених вченим нашого університету. В звітному році укладено 

електронне видання  біобібліографічного покажчика «До 90-річчя від дня 

народження доктора біологічних наук, професора Скорохода Володимира 

Йосиповича», який розміщений на сайті НБ: http//books.lvet.edu.ua.  

  В газеті «Світ університету» за березень-квітень (число 3-4 (305-306)) 

вийшла стаття під назвою «Маленькими кроками – до великої мети», в якій 

директор НБ розповідає що вже зроблено в ході співпраці з Бібліотекою 

Вармінсько–Мазурського університету в Ольштині та кроки на майбутнє. 

 18 жовтня виповнилося 150 років від дня народження видатного 

вченого, професора, ректора Львівської академії ветеринарної медицини 

Станіслава Фібіха. В газеті «Світ університету» за серпень-вересень, 

(число7–8(309–310), директор НБ та зав. сектором «Рідкісної книги»  
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здійснили екскурс в минуле та ознайомили читачів з життям та діяльністю 

видатного вченого, який народився, працював та помер у нашому місті.  

 Популяризація бібліотеки, її можливостей та послуг займає важливе 

місце в сучасному світі. Співпраця з засобами масової інформації дає 

можливість НБ взаємодіяти з читацькою аудиторією, яка залишається 

неохопленою при використанні традиційних форм роботи. Саме ЗМІ є 

ефективними для просування ідей, сприяють хорошій репутації та слугують 

своєрідною рекламою для НБ. Присутність НБ у соцмережах – це 

необхідність, адже саме тут можна опублікувати бібліотечні новини, 

знайомити користувачів з новими надходженнями, відповідати на запити 

читачів, ділитися фото чи відеоматеріалами. Використання соцмереж 

дозволяє миттєво отримати зворотній читацький зв’язок, обмінятися 

коментарями чи ознайомитись з корисною для НБ інформацією тощо. 

Колектив вивчає питання використання соцмереж для популяризації  НБ 

університету. 
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РОЗДІЛ 4. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 
Сьогодні на ринку освітніх послуг визначальною є 

конкурентоспроможність та здатність залучення усього нового й 

прогресивного, інноваційного в усіх напрямах. Готовність до цих змін та 

здатність колективу до їх реалізації дає шанс підняти на якісно новий рівень 

діяльність нашого університету та студентів. ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького 

співпрацює з іншими ВНЗ які є членами ЄС.  

У 2019 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 Університет постійно підтримує 

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 
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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 їх участю у міжнародному співробітництві; 

- розширення діяльності університету у впливових міжнародних 

організаціях, проектах, програмах, створення спільних з міжнародними 

організаціями структур; 

- розширення міжнародного співробітництва у регіонах світу; 

- розширення співдружності з Європейськими країнами, країнами 

Сходу, країнами Балтії, США; 

- створення в університеті сприятливих умов для розбудови міжнародної 

діяльності. 

Головними напрямами міжнародного співробітництва Університету є: 

1) участь у програмах двостороннього і багатостороннього 

міждержавного обміну студентами, аспірантами, науково-педагогічними та 

науковими працівниками забезпечення можливості навчання, 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; 
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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, 

науково- педагогічній та науковій роботі в Університеті; 

12) скерування осіб, які навчаються в Університеті, на навчання у 

закордонні вищі 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 у 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. 

На цей час підписано 23 угоди про співробітництво в освітній та 

науковій сферах між Університетом і зі закордонними партнерами. 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 
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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). 

 
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 
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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 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 
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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. 

Завданнями національного виховання студентської молоді                                  

ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького є 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; 
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• створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів; 

• забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої 

людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та 

самореалізації;  

• плекання поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток 

демократичних та академічних традицій ЛНУВМБ імені С.З Ґжицького. 

Виховна робота у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького проводиться 

відповідно до Закону України від 11.06.2008 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 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  

(розглянуто та затверджено на засіданні Вченої ради 24 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 2015 р., протокол № 2) (http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html); 

Положення про організацію виховного процесу у Львівському національному 

університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

розглянуто та затверджено на засіданні 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. 

http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html);%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97
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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 душ пастирства (САД), 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 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді затвердженої Наказом 

МОН № 641 від 16.06.15 року, з метою координації  позанавчальної 

соціально-виховної та 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). Основні завдання відділу: 

• сприяти розвитку гуманітарної роботи; 

• розробити нормативно-правову базу щодо керівництва виховною 

роботою; 

• підготовити методичні рекомендації про організацію і проведення 

виховної роботи; 

• сприяти організації реально чинної цілісної системи виховної роботи; 

• визначити та реалізувати пріоритетні напрями гуманітарної та виховної 
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роботи; 

• впровадити науково обґрунтовані та практично апробовані методи і 

форми 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. 

Організаційно-методичне 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 

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 
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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 зі 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 з 

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 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 ‒ це викладачі 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 вчена рада університету 30 жовтня 2015 року, протокол № 30 і 
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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 та Музею підків, який діє при 

факультеті ветеринарної медицини. Впродовж року в час виховних занять 

студенти перших курсів усіх факультетів проводять 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 

Університеті регулярно відбуваються масові заходи, виступи художньої 

самодіяльності, тематичні вечори, спортивні змагання, дискотеки. З метою 

виявлення обдарованої студентської молоді 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  створено  творчу майстерню «Барвистий дивоцвіт», яка 

веде дослідницьку та виконавську просвітницьку діяльність серед 

студентської молоді університету, міста Львова та області.  
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Досягнуто відчутних успіхів у розвитку культурного рівня студентів та 

їх творчих обдарувань шляхом залучення до участі в академічних та 

факультетських колективах художньої самодіяльності, а також у 

різноманітних культурно-масових заходах.  

 
Таблиця 5.1 

Міжнародні виховні заходи, 
проведені  ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького впродовж 2019 року 

№ 
п/п Дата Назва заходу Відповідальний 

(Кафедра, куратор, інші) 
Кількість 
учасників 

1 2 3 4 5 

1 
25-

грудня-3 
січня 

Молодіжне паломництво довіри на 
європейську зустріч Тезе у м. 
Вроцлав (Польща) 

ВСКРУ 
7 

2 3 липня  

Міжнародна академія з нагоди 
вшанування  пам’яті інтелігенції, 
яку розстріляли у липні 1941 року 
на Вулецьких пагорбах Львова   

РВР 

3 

3 29 
вересня 

Участь у Міжнародній академії з 
нагоди відкриття та освячення 
фігури святого Шарбеля   

Народна хорова капела 
студентів «Ватра» 45 

4 30 
вересня 

ХX Міжнародний молодіжний 
фестиваль туристичної пісні 
«Бабине літо» 

Кафедра екології та 
біології 15 

5 14 
листопада 

Урочиста академія з нагоди 
вручення почесного звання доктора 
Honoris Causa професорові, декану 
ветеринарного факультету 
Вроцлавського природничого 
університету Кшиштофу Куб'яку 
   

Центр художньої 
творчості;  Народна 
хорова капела «Ватра», 
Народний чоловічий хор 
«Дзвін», народний 
ансамбль танцю 
«Підгір’я», Народний 
оркестр народних 
інструментів «Намисто», 
Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза»   

120 

6 6-9 
грудня 

Міжнародний фестиваль духовної 
музики м. Ґіжицько (Польща) 

Лауреат фестивалю - 
Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза» 

18 

7 Впродовж 
року 

Культурно-мистецькі заходи в 
рамках реалізації міжнародного 
ґранту 

ВСКРУ 
200 
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Таблиця 5.2 
Всеукраїнські виховні заходи, 

проведені  у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького впродовж 2019 року 

№ 
п/п 

 
Дата Назва заходу 

Відповідальний 
(Кафедра, 
куратор, інші) 

Кількість 
учасників 

1         2 3 4 5 
1 10 лютого Архієрейська літургія у Патріаршому соборі 

Воскресіння Христового, м. Київ 
Народна  
хорова  капела 
«Ватра» 

35 

2 11 лютого Всеукраїнське свято коляди ДУ «НМЦ 
аграрної освіти», м. Київ 

Народна  
хорова  капела 
«Ватра» 

35 

3 24 лютого Західно-українська дебатна ліга (Львів) Дебатний клуб 7  
4 9-10 

березня 
Всеукраїнський дебатний турнір "Зміна 
поколінь" 

ВСКРУ 2 

5 11 
березня 

Урочистості з нагоди річниці першого 
публічного виконання славеня України «Ще не 
вмерла Україна» 

ВСКРУ 
45 

6 16 
березня 

Західноукраїнська дебатна ліга (Вінниця) 
Шевчук Яна-Марія – ФВМ, 2 курс; 

Дебатний клуб 4 

7 21 
березня 

Західно-українська дебатна ліга (Львів, Луцьк)  Дебатний куб 2 

8 29-31 
травня 

Участь делегації ЛНУВМБ імені С.З. 
Ґжицького у ХХІ зльоті студентських лідерів 
аграрної освіти України на базі Харківської 
національної академії ім. В.В. Докучаєва 

ВСКРУ 
 4 

9 1-3 
червня 

Всеукраїнські агродебати 2019 (Харків) 
 

ВСКРУ 1 

10 5-8 
червня 

Концертні виступи присвячені Дню козацтва у  
с. Руда на батьківщині гетьмана Виговського 

Народний 
ансамбль 
бандуристів 
«Кобза» (3к)   

15 

11 3 липня Міжнародна академія з нагоди вшанування  
пам’яті інтелігенції, яку розстріляли у липні 
1941 року на Вулецьких пагорбах Львова 

РВР 
3 

 8 
листопада 

"Всеукраїнський радіодиктант національної 
єдності"  

РВР, ФЕМ 200 

 17 
листопада 

Західноукраїнська дебатна ліга (Чернівці)   Дебатний куб 3 

12 18 
листопада  

Всеукраїнський фестиваль  кобзарського 
мистецтва "Дзвени, бандуро" 

Народний 
ансамбль 
бандуристів 
«Кобза»   

15 

13 23-24 
листопада 

Всеукраїнський дебатний турнір "Кубок 
Одеси" (Одеса) 

Дебатний куб 3 

14 27-28 
листопада 

Всеукраїнський форум «Сучасні технології 
соціокультурної діяльності» 
Народна хорова капела «Ватра», народний 
ансамбль танцю «Підгір’я», Народний оркестр 
«Намисто», 

Кафедра 
філософії та 
педагогіки, 
ВСКРУ, РВР   

350 
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15 27 
листопада 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Соціокультурна діяльність у ЗВО» 

Кафедра 
філософії та 
педагогіки, 
ВСКРУ   

95 

16 28 
листопада 

Всеукраїнський практичний семінар «Традиції 
як основа духовного здоров’я народу» 

Кафедра 
філософії та 
педагогіки, 
ВСКРУ   

250 

17 21 грудня Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Мелодії і 
ритми Карпат -2019» м. Яремче 

ВСКРУ  
Лауреат - 
вокальна 
формація 
«Золотий лев» 

9 

 
 

З метою виховання громадянина-патріота України, утвердження 

любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до 

національних надбань Українського народу, наслідування найкращих 

прикладів мужності та 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 

студентської молоді університету. Формування 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. 



81 

Для активізації духовного розвитку студентської молоді в університеті 

створено Спільноту студентського академічного душпастирства (САД 

студентів ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького). До спільноти входять студенти та 

аспіранти усіх курсів та факультетів університету. Наставником спільноти є 

студентський капелан отець Роман Довгань, призначений Митрополитом 

Львівським УГКЦ Ігорем Возняком. Капелан проводить загальні та 

індивідуальні зустрічі із студентами. Окрім духовного наставництва виконує 

роль психолога. За 1,5 року діяльності  капелана склалася дружна команда 

спільноти САД, яка організовує духовні та розважальні заходи в 

університеті. 

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 
Загальноуніверситетські виховні заходи, 

проведені ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького впродовж 2019 року 
 

№ Назва заходу Дата 
проведення 

Відповідальні особи К-сть 
учасників 

1 Коляда містом 14 січня Народна хорова капела 
«Ватра», Народний 
ансамбль бандуристів 
«Кобза»   

30 

2 Урочистості з нагоди випуску магістрів 
ФВГЕП 

26 січня ФВГЕП 50 

3 Урочистості з нагоди випуску магістрів 
із спеціальності «Харчові технології» 

29 січня ФХТБ 50 

4 Урочистості з нагоди випуску магістрів 
із спеціальності: «Маркетинг», 
«Менеджмент організацій та 
адміністрування», «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності», 
«Економіка», «Туризм» та «Публічне 
управління та адміністрування» 

30 січня ФЕМ 40 

5 Зустріч студентів і викладачів 
університету з лектором, доцентом 
кафедри Новітньої історії України ім. 
М.Грушевського ЛНУ імені І.Франка 
Олегом Павлишиним на тему  «Боротьба 
за державність: Західно-Українська 
народна Республіка» 

5 лютого ВСКРУ 450 

6 Прощання з колядою у Церкві Святої 
Трійці  

10 лютого Народний чоловічий хор 
«Дзвін»  

20 

7 Архієрейська літургія у Патріаршому 
соборі Воскресіння Христового, м. Київ 

10 лютого Народна хорова капела 
«Ватра» (3к.) 

35 

8 Прощання з колядою у ДУ «НМЦ 
аграрної освіти», м. Київ  

11 лютого
   

Народна хорова капела 
«Ватра» 

35 

9 «Різдвяна феєрія»  12 лютого Народна хорова капела 
«Ватра» , Народний 
ансамбль бандуристів 
«Кобза»   

250 

10 Зустріч студентів і викладачів 
університету з доктором богослов’я 
Української греко-католицької Церкви, 
особистим секретарем патріарха Йосифа 
Сліпого, членом Спільної міжнародної 
комісії для богословського діалогу між 
католицькою та православною церквами, 
президентом екуменічних студій УКУ 
отцем Іваном Дацьком. 

14 лютого Народна хорова капела 
«Ватра» 

450 

11 Проводи коляди  
 
 
 

 Студенти 3 курсу БТФ -
куратор Ярошович І. Г.  

35 
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12 Львівська обласна ліга інтелектуальної 
творчості (Львів, клуб Пікассо)  

17 лютого Дебатний клуб 5 

13   Творча зустріч в часі проведення 
«Основи української державності, 
культури та духовності» з очільницею 
центру «Жіночі перспективи» 
Максимович Любою, на тему проблем 
захисту прав жінок, забезпеченням 
рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків у всіх сферах суспільного 
життя 

19 лютого Студенти 3  курсу 
спеціальності 
«Менеджмент» ФЕМ -  
М.П. Матвеєвою та Н.Б. 
Радух 

40 

14 Літургія з нагоди вшанування пам’яті 
Героїв Небесної сотні 

20 лютого Народна хорова капела 
«Ватра», Народний 
ансамбль бандуристів 
«Кобза»   

50 

15 Марафон пам’яті Героїв Небесної сотні 20 лютого ВСКРУ, РВР 1600 
16 Екскурсія у  Музей етнографії та 

художнього промислу Інституту 
народознавства НАН України 

27 лютого Кафедра права - 
студенти 1 курсу 
спеціальності 081 
«Право» - Коверко 
Ю.А., Капітан О.І. 

30 

17 Зустріч із чемпіоном України з вільної 
боротьби Ігоем Скупим на тему 
«Боротьба зі шкідливими звичками. 
Здоровий спосіб життя» (світлиця 
гуртожитку №1) 

28 лютого Кафедра біологічної та 
загальної хімії  

40 

18 Пластик – екологічна проблема 
Світового океану 

28 лютого Кафедра Водних 
біоресурсів та аква-
культури - Пукало П. Я. 

25 

19 Перевибори голови колегії студентів 
університету 

6 березня ВСКРУ, студентське 
самоврядування 

1600 

20 Загальноуніверситетський 
Шевченківський конкурс студентської 
творчості «І чужому научайтесь, й свого 
не цурайтесь» 

14-19 
березня 

ВСКРУ, РВР 130 

21 Всеукраїнський дебатний турнір "Зміна 
поколінь"  

9-10 
березня 

Дебатний клуб  2 

22 Спільне виконання Державного гімну 
України, з нагоди річниці з дня першого 
публічного виконання гімну 

11 березня Народна хорова капела 
«Ватра» 

30 

23 З нагоди Всесвітнього дня театру 
перегляд вистави «Блазні мимоволі» у 
Національному  драматичному театрі 
імені Марії Заньковецької  

12 березня Студенти 1-4 курсів 
ФВГЕП -  куратори 
Калин Богдана та 
Кропивка Світлана  

30 

24 Зустріч студентів та викладачів з 
поетом, есеїстом, доктором історичних 
наук, старшим науковим співробітником 
Інституту українознавства імені Івана 
Крип’якевича НАН України Петром 
Шкраб’юком та поетом і прозаїком, 
одним із чільних представників так 
званої «пізньошістдесятницької» 

13 березня Кафедра філософії та 
педагогіки  

450 
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генерації і дисидентсько-самвидавного 
руху в Україні, політв’язнем, лауреатом 
Національної премії імені Тараса 
Шевченка, почесним громадянином 
Львова Ігорем Калинцем (Читальний зал 
Наукової бібліотеки ЛНУВМБ імені С.З. 
Ґжицького) 

25 Літературні читання з нагоди 205-ї 
річниці Тараса Шевченка 

14 березня Студенти та викладачі 
кафедри «Водних 
біоресурсів та 
аквакультури» - куратор 
Кравець С. І. 

30 

26 Західноукраїнська дебатна ліга 
(Вінниця)  
 

16 березня Дебатний клуб 4 

27 Львівська обласна ліга інтелектуальної 
творчості ( Львів, клуб Пікассо) 

16 березня Дебатний клуб 10 

28 “Проблема зменшення прісних вод на 
планеті Земля” 

19 березня Кафедра Водних 
біоресурсів та 
аквакультури - доцент 
Сенечин В.В. 

20 

29 Що Де Коли 2 етап Студліги Львівщини 
(Львів, УКУ) 

20 березня Дебатний клуб 11 

30 Інтерактивна лекція – «Подолати 
туберкульоз - «побачити» людину»(до 
Всесвітнього дня боротьби з 
туберкульозом) 

25 березня ВСКРУ 120 

31 Зустріч із архієреєм Православної 
церкви України Митрополитом 
Львівським і Сокальським Димитрієм 

28 березня Народна хорова капела 
«Ватра» 

450 

32 Хресна дорога  ц. св.Трійці , 
студмістечком ЛНУВМБ імені 
С.З.Ґжицького 

9 квітня Народна хорова капела 
«Ватра», Народний 
ансамбль бандуристів 
«Кобза», САД 

300 

33 Що Де Коли Фінал Студліги Львівщини 
(Львів, клуб Пікассо)  

10 квітня Дебатний клуб 10 

34 Участь у  відновленні черешневого гаю, 
закладеного видатним українським 
громадським і церковним діячем 
Климентієм Шептицьким, з нагоди  150-
річчя з дня народження (Регіональний 
ландшафтний парк «Знесіння») 
відбулась цікава подія –. 2019 рік на 
Львівщині оголошено роком Климентія 
Шептицького, а сама акція. 

11 квітня Студенти-екологи IV 
курсу - доцент кафедри 
екології Богдана Калин  

12 

35 Висадка на території Університету 
молодих дерев липи, клену та акації 
напередодні Українського Дня 
навколишнього середовища (День 
довкілля) 
 
 

17 квітня Студенти-екологи ІІІ 
курсу ФВГЕП 

25 
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36 Урочисте відкриття Дня студентської 
науки у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького 

18 квітня Народна хорова капела 
«Ватра» 

30 

37 Етнофестиваль «Гаївки-фест»  7 травня Народна хорова капела 
«Ватра», Народний 
ансамбль бандуристів 
«Кобза»,   народний 
ансамбль танцю 
«Підгір’я», студентське 
самоврядування 

800 

38 Відкритий дитячо-юнацький фестиваль-
конкурс мистецтв " Місто мрій – 2019" 

11 травня Народний ансамбль 
танцю «Підгір’я» 

20 

39 Молочний форум 14 травня Народна хорова капела 
«Ватра», народний 
ансамбль танцю 
«Підгір’я», Народний 
оркестр народних 
інструментів «Намисто», 
Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза»   

40 

40 Акція-флешмоб "Журавлики любові" з 
нагоди Дня Матері 

14 травня Студентське 
самоврядування 
університету 

60 

41 Благодійний соціальний проект «Весняні 
забави з троїстими музиками» для 
самотніх людей похилого віку  

15 травня Народна хорова капела 
«Ватра» 

45 

42 Участь в концерті присвяченому 60-
літньому ювілею народної капели 
бандуристок "Галичанка" 

19 травня Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза»   

15 

43 Шевченківський концерт, нагородження 
лауреатів Шевченківського конкурсу
  

21 травня
  

Літературно-мистецька 
студія «Барвистий 
дивоцвіт», Народна 
хорова капела «Ватра», 
народний ансамбль 
танцю «Підгір’я», 
Народний оркестр 
народних інструментів 
«Намисто», 
Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза»   

220 

44 Свято до Дня Матері 
«Хай благословиться ім’я Твоє!»                                                                                                                                                                                                                                                         

21 травня «Товариство українок  
ім. Ольги Басараб»,     
Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза»                                                       

450 

45 Зустріч випускників  7 червня Народний чоловічий хор 
«Дзвін», Тетяна Бурова,  

22 

46 Концертні виступи присвячені Дню 
козацтва у  с. Руда на батьківщині 
гетьмана Виговського  

5-8 червня Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза» 
(3к)   

15 

47 Урочистості з нагоди вручення дипломів 
ОКР Бакалавр випускникам на 
факультеті ветеринарної медицини 
 

2 липня ФВМ 450 
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48 Міжнародна академія з нагоди 
вшанування  пам’яті інтелігенції, яку 
розстріляли у липні 1941 року на 
Вулецьких пагорбах Львова 

3 липня РВР 3 

49 Урочистості з нагоди вручення дипломів 
випускникам ФВГЕП 

4 липня ФВГЕП 50 

50  
 

Посвята у студенти ЛНУВМБ ім. 
С.З.Гжицького (літургія, урочиста 
академія) 

1 вересня Народна хорова капела 
«Ватра» (2 к) 

30 

51 Виставка художниці та лауреатки 
Шевченківської премії Марії 
Приймаченко у Національному музеї 
імені Андрея Шептицького  
«Фантастичний і чарівний світ Марії 
Приймаченко» 

3 вересня Студенти І курсу ФВМ 
та ФВГЕП – Кафедра 
філософії та педагогіки 
Купчак Т.З. 

200 

52 Екскурсія «Пізнай свій університет» 13 вересня Студенти 1 курсу БТФ – 
куратор Кравець С. І. 

30 

53 Відкрите заняття з національного 
виховання, присвячене Дню фармацевта.  

17 вересня Студенти 2 курсу 
спеціальності 226 
«Фармація, промислова 
фармація» - куратор 
Калитовська М. Б. 

30 

54 Загально-університетський квест для 
першокурсників «Маєш знати» 

19 вересня Профком студентів та 
аспірантів 

40 

55 Lviv Eco Week – екотиждень з 
представлення навчального проекту 
"Екологія. Сміття. Довкілля" та 
кліматичного нетворкінгу 

22 вересня Студенти та викладачі 
кафедри екології 

15 

56 Участь у Міжнародній академії з нагоди 
відкриття та освячення фігури святого 
Шарбеля 

29 вересня Народна хорова капела 
студентів «Ватра» 

40 

57 Екскурсія на Львівський горілчаний 
завод «Гетьман» «Культури споживання 
алкогольних напоїв» 

1 жовтня Студенти 2 курсу (СП) 
ФХТБ  -  куратор 
Сімонова  І.І. 

30 

58 Виставка-ярмарок «Львівський 
товаровиробник» 

3 жовтня Студенти 1-го курсу 4-ї 
групи(СП) ФХТБ – 
куратор Гачак Ю.Р. 

25 

59 Молитовне вшанування захисників 
Вітчизни, студентський флешмоб, 
покладання квітів і вшанування пам`яті 
воїнів похованих на Личаківському 
цвинтарі 

10 жовтня Народна хорова капела 
«Ватра», студентське 
самоврядування 

700 

60 Відвідини "Домівки врятованих тварин" 15 жовтня 3 академічна група 1 
курсу ФВМ – куратор 
Слободюк Наталія 

20 

61 «Поетична майстерня» у світлиці 
гуртожитку №1(поетеса Оксана Лозова) 

16 жовтня РВР, Барвистий дивоцвіт 35 

62 Екскурсія підземеллями Гарнізонного 
храму 
 
 
 

21 жовтня Cтуденти БТФ - куратор 
Барило Є.О. 

24 
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63 Відвідини "Домівки врятованих тварин" 22 жовтня 3 академічна група 1 
курсу ФВМ – куратор 
Слободюк Наталія 

25 

64 Екскурсія-квест «У пошуках скульптур 
левів – символу міста Львова, яких 
дослідники нарахували понад 4,5 
тисячі» 

24 жовтня Студенти 1-2 груп 4 
курсу ФЕМ – куратор 
Мар’яна Матвеєва 

25 

65 Участь в ювілейному концерті хору 
Ставропігійського братства "Ставрос" 

25 жовтня  Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза»    

15 

66 
 

День відкритих дверей  27 жовтня Народна хорова капела 
«Ватра», Народний 
чоловічий хор «Дзвін», 
народний ансамбль 
танцю «Підгір’я», 
Народний оркестр 
народних інструментів 
«Намисто», 
Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза»   

150 

67 Семінар кураторів «Організація 
культурно-освітнього середовища у 
ЗВО» 

30 жовтня ВСКРУ 90 

68 «Кубок сміху» 30 жовтня Профком  студентів та 
аспірантів 

450 

69 
 
 
 

Концертний виступ в Палаці мистецтв з 
нагоди 90-літнього ювілею Богдана 
Жеплинського голови  Львівської філії 
Національної спілки кобзарів України 

4 
листопада 

Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза»    

15 

 Відкрите заняття з дисципліни "Основи 
української державності, культури та 
духовності" на тему "Обряди і традиції 
бойківських весіль"  

7 
листопада 

IV курс БТФ – куратор 
Ярошович І.Г. 

20 

70 Паломницька проща до Зарваниці 8 
листопада 

Народна хорова капела 
«Ватра», САД 

50 

71 "Всеукраїнський радіодиктант 
національної єдності" 

8 
листопада 

ФЕМ 200 

72 Західноукраїнська дебатна ліга 
(Чернівці) 

17 
листопада 

дебатний клуб 3 

73 Фестиваль «Нові таланти університету» 12, 21 
листопада 

ВСКРУ 600 

74 Вручення диплому Гоноріс кауза 
Кшиштофу Куб’яку 

14 
листопада 

Народна хорова капела 
«Ватра», Народний 
чоловічий хор «Дзвін», 
народний ансамбль 
танцю «Підгір’я», 
Народний оркестр 
народних інструментів 
«Намисто», 
Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза»   
 
 

150 
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75 Концерт-переатестація колективів 
художньої творчості  

14 
листопада 

Народна хорова капела 
«Ватра», Народний 
чоловічий хор «Дзвін», 
народний ансамбль 
танцю «Підгір’я», 
Народний оркестр 
народних інструментів 
«Намисто», 
Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза»   

150 

76 Загальноуніверситетський турнір 
інтелектуальної гри "Що? Де? Коли?" 

14 
листопада 

Дебатний клуб 50 

77 Патріотичне свято «Герої нації»  
(Світлиця гуртожитку №4) 

15 
листопада 

Кафедра Інформаційних 
технологій у 
менеджменті,  студенти 
1-2 курсів ФЕМ 

40 

78 Участь в фестивалі кобзарського 
мистецтва "Дзвени, бандуро" 

18 
листопада 

Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза»    

15 

79 Свято ФВМ – VetFest 19 
листопада 

Студенти ФВМ 20 

80 Розважально-інтелектуальна гра 
«Правники Vs Правнички» 

19 
листопада 

Кафедра права 25 

81 Вшанування пам'яті  убитих 
голодомором  українців у 1932-1933 
роках  

22 
листопада 

ВКРУ, РВР 800 

82 Всеукраїнський дебатний турнір "Кубок 
Одеси"  

23-24 
листопада 

Дебатний клуб  
 

3 

83 Літературно-поетичне свято: «Любіть 
Україну, як сонце, любіть, як пісню, що 
лине зорею…» (світлиця гуртожитку 
№1) 

26 
листопада 

Студенти III курсу 
спеціальності 
«Екологія» - кураторка 
Надія Литвин 

30 

84 Всеукраїнський форум «Сучасні 
технології соціокультурної діяльності» 

27-28 
листопада 

Народна хорова капела 
«Ватра», народний 
ансамбль танцю 
«Підгір’я», Народний 
оркестр «Намисто», 
Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза»   

400 

85 Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Соціокультурна діяльність 
у ЗВО»  

27-28 
листопада 

Народна хорова капела 
«Ватра», народний 
ансамбль танцю 
«Підгір’я», Народний 
оркестр «Намисто», 
Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза»   

100 

86 Всеукраїнський практичний семінар 
«Традиції як основа духовного здоров’я 
народу» 

27-28 
листопада 

Народна хорова капела 
«Ватра», народний 
ансамбль танцю 
«Підгір’я», Народний 
оркестр «Намисто», 
Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза»   

300 
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87 Благодійний концерт у Львівській 
філармонії за участю Марко Комонько 
(скрипка), Phoenix String Quartet, 
Lemberg Symfonietta. Диригент Роман 
Кресленко 

2 грудня Студенти 1 курсу 
спеціальності 
“менеджмент” - куратор 
Б.Б.Батюк 

18 

88 Лекція до Міжнародного дня відмови від 
паління на тему: «Шкідливість 
тютюнопаління та його вплив на 
організм людини» 

5 грудня Кафедра менеджменту - 
Соломія Ярославівна 
Воскобійник 

35 

89 Участь у Міжнародному фестивалі 
духовної музики   
м. Ґіжицько (Польща) 

6-9 грудня Народний ансамбль 
бандуристів «Кобза»    

15 

90 Благодійа Різдвяна ярмарка 10 грудня Студентське 
самоврядування ФХТБ 

140 

91  Вечорниці 13 грудня Студентське 
самоврядування БТФ 

80 

92 Свято Миколая  17 
листопада 

Студентське 
самоврядування ФЕМ 

120 

93 «В передчутті Різдва» Гала-концерт 
фестивалю «Нові таланти університету» 

17 
листопада 

ВСКРУ 130 

94 Майстер-класи з вивчення коляд  13 грудня Рада з виховної роботи, 
ВСКРУ  

200 

95 Благодійна акція «Свято Миколая дітям-
сиротам» у спеціальній школі-інтернаті у с. 
Лівчиці Львівської області  

Грудень Студентське 
самоврядування,  профком 
студентів та аспірантів 

800 

96 Різдвяні віншування на Вченій раді 
університету  
  

26 грудня  Народний чоловічий 
хор «Дзвін» 

25 

97 Духовна проща для викладачів Різдвяними 
столицями Європи 

5-12 грудня Капелан університету 8 

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

Протягом 
року 

Рада з виховної роботи 1000 

99 Екскурсії в музеї м. Львова та культурно-
історичним Львовом визначними місцями 
краю 

Протягом 
року 

Рада з виховної роботи 1000 

100 Лекції на тему: «Шкідливий вплив куріння, 
алкоголю та наркотиків на організм людини 

Протягом 
року 

Рада з виховної роботи 500 

101 Засідання круглого столу зі студентами на 
тему: «Здоровий спосіб життя – запорука 
здоров’я і довголіття» 

Протягом 
року 

Рада з виховної роботи 500 

102 Лекція  на тему: «СНІД – глобальна 
проблема людства» 

Протягом 
року 

Рада з виховної роботи 400 

103 Зустріч студентів-першокурсників з 
керівниками правоохоронних органів м. 
Львова 

Протягом 
року 

Рада з виховної роботи 800 

104 Організація видання та передплати газети  
університету "Світ університету" 

Протягом 
року 

Рада з виховної роботи 1500 

105 Профорієнтаційні творчі  концертні поїздки 
Львівською, Волинською, Франківською, 
Тернопільською, Рівненською, 
хмельницькою областями України 
 
 

Протягом 
року 

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

1000 
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106 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» 
•  «Сучасні погляди на походження 
українців» 
• «Андрей Шептицький – духовний 
будівничий української нації» 
•  «Виховання молоді на принципах 
християнської моралі» 
• «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 використання 
державної символіки» 
• «Стати Європою, щоб бути Україною» 
• Перша долікарська допомога. Зустріч 
студентів з працівниками Личаківської 
районної організації товариства Червоного 
Хреста 
Майстер-класи по виготовленню ляльки-
мотанки       

Протягом 
року 

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

2000 

 
 

Виховна робота у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького спрямована на 

долучення молоді до багатств національної та світової культури і 

загальнолюдських цінностей. Аналіз проведеної за звітний період роботи 

(січень-грудень 2019 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 
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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, 

соціальної держави. Національно-патріотичне виховання, формування 

ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, 

держави, нації - складний і довготривалий, але необхідний напрям діяльності 

ЗВО задля збереження України. 

Одним із основних пріоритетів діяльності Університету є пропаганда 

здорового способу життя, турбота про активізацію та урізноманітнення 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з студентською 

молоддю, науково-педагогічними працівниками та співробітниками 

університету.  

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в ЛНУВМБ імені 

С.З. Ґжицького здійснюється колективом кафедри фізичного виховання, 

спорту і здоров’я спільно із колегією студентів університету, профкомом 

співробітників й профкомом студентів та аспірантів шляхом залучання 

студентів, науково-педагогічних працівників і співробітників університету до 

занять фізичною культурою, масовим спортом та спортом вищих досягнень. 

Для здійснення цієї роботи, використовуються наявні спортивні споруди та 

спортивний інвентар університету як в режимі робочого дня, так і поза 

навчальні години. 

Студенти університету мають змогу займатись фізичною культурою та 

спортом в групах основного фізкультурного відділення, в групах 

спортивного вдосконалення та спеціальній медичній групі.  

Науково-педагогічні працівники та співробітники університету мають 

можливість займатись загальною та оздоровчою фізичною підготовкою в 

групах «здоров’я» за інтересами (гімнастичний та важкоатлетичний зал), 

ігровими видами спорту – міні-футбол, волейбол, бадмінтон (ігровий зал), 

тенісом настільним та аеробікою (танцювальний зал) у робочі та вихідні дні.  
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Таблиця 5.4 
Участь студентів та співробітників ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького  

у спортивно-масових заходах упродовж 2019 року 
№ 
з/п 

Дата Назва заходу Відповідальний Кількість 
учасників 

1 
15 -19.01 Чемпіонат України з вільної боротьби 

серед чоловіків до 23 років та жінок 
м. Хмельницький 

Семенів Б.С. 4 

2 
27.02-
01.03 

Міжнародний турнір з вільної боротьби 
(UWW) Гран-прі України присвячений 
видатним українським борцям та 
тренерам 

Семенів Б.С. 1 

3 
22-25.03 Чемпіонат України з боротьби на поясах 

«Алиш» м. Львів 
Семенів Б.С. 10 

 

4 

24-25.04 Чемпіонат світу з боротьби на поясах 
«Алиш» серед юніорів та юніорок  
м. Мінськ (Білорусь) 

Семенів Б.С. 4 

 

5 

09-16.10 Чемпіонат світу з боротьби на поясах 
«Алиш» м. Стамбул (Туреччина) 

Семенів Б.С. 2 

 

6 

17-18.05 Чемпіонат Львівської області з вільної 
боротьби серед чоловіків та жінок 

Семенів Б.С. 8 

 7 
09-12.07 Чемпіонат України з вільної боротьби 

серед жінок до 23 років та чоловіків 
м. Івано-Франківськ 

Семенів Б.С. 
 

3 

8 
05-09.02 Чемпіонат України важкої атлетики 

серед юніорів м. Харків 
Кононенко В.І. 1 

9 
25.02-
04.03 

Кубок України з важкої атлетики Кононенко В.І. 2 

10 
10.09-
15.09 

Чемпіонат України України з важкої 
атлетики серед юніорів до 20 років 

Кононенко В.І., 
 

3 

11 
20.04 Чемпіонат Львівської області з важкої 

атлетики 
Кононенко В.І., 5 

12 
05-08.12 Чемпіонат ЦР ВФСТ «Колос» з важкої 

атлетики м. Луцьк 
Кононенко В.І., 5 

13 
13-18.05 Чемпіонат України України з важкої 

атлетики серед молоді до 23 років  
м. Чорноморськ 

Кононенко В.І., 4 

14 
14-18.07 Чемпіонат України України з важкої 

атлетики м. Городок 
Кононенко В.І., 3 

15 
30.09-
01.10 

Міжнародний турнір з вільної боротьби 
серед юніорів пам’яті О. Довбуша 

Семенів Б.С. 
 

1 

16 
10.10-
12.10 

Відкритий Всеукраїнський турнір з 
вільної боротьби «Тернове поле» 
пам’яті ЗТУ В. Назарчука 

Семенів Б.С. 
 

2 

17 
26.10-
27.10. 

Міжнародний турнір з вільної боротьби 
серед юніорів м. Краснік (Словачина) 

Семенів Б.С. 
 

2 

18 
15.11 – 
16.11. 

Відкритий кубок Львівської області з 
вільної боротьби серед команд ВНЗ  

Семенів Б.С. 
Даценко М.В. 

20 
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19 
 
 

17-18.12 Кубок України з греко-римської 
боротьби м. Запоріжжя 

Семенів Б.С. 1 

20 
17.10-
19.10. 

Чемпіонат України з греко-римської 
боротьби серед молоді до 23 років 

Семенів Б.С. 
 

1 

21 
24.11-
26.11. 

Відкритий Всеукраїнський турнір з 
вільної боротьби серед юніорів на призи 
ОЧ О. Медведя. (м. Біла Церква) 

Семенів Б.С. 
 

2 

22 
01-04.12 Кубок України з вільної боротьби серед 

чоловіків та жінок 
 

Семенів Б.С. 
Даценко М.В. 

4 

23 
30.11-
02.12 

Кубок України з боротьби на поясах 
«Алиш» серед чоловіків та жінок 

Семенів Б.С. 
Якимишин І.Д. 

16 

   
24 

14-19.09 Чемпіонат світу з вільної боротьби  
м. Нур-Султан (Казахстан) 

Семенів Б.С. 
 

1 

25 
05-07.12 Чемпіонат Львівської області з фут залу 

серед жінок 
Якимишин І.Д. 10 

26 
 
14-15.12 Всеукраїнський фестиваль бігу м. Львів Приставський 

Т.Г. 
2 

7 
26 -29.12 Чемпіонат світу з Боротьби на поясах 

«Алиш» м. Нур-Султан (Казахстан)  
Семенів Б.С. 2 

28 18-23.06 Універсіада України з стрільби з лука 
м. Львів 

Бабич А.М. 1 

29 06-08.11. Чемпіонат ЦР ВФСТ «Україна» з 
спортивної аеробіки 

Семенів Б.С., 
Сопіла Ю.М. 

15 

30 
 
 
 
 
 
 
 

Протягом 
року 

 
 
 
 
 
 

«Універсіада  Львівщини 2019 року» 
(18 видів спорту) 

Бабич А.М., 
Приставський Т.Г.  
Семенів Б.С., 
Мазур Т.Р., 
ГолубеваО.Т.¸ 
Сопіла Ю.М., 
Якимишин І.Д., 
Стахів М.М., 
Ковбан О.Л., 
Мазур Т.Р., 
Ковтун А.А. 
Даценко М.В. 
Гутий Б.В. 

270 

31 
 
 

Березень 

 
 

«Спартакіада гуртожитків» 
(5видів спорту) 

Бабич А.М.,  
Стахів М.М., 
Якимишин І.Д., 
Голубева О.Т., 
Приставський 
Т.Г. 

291 

32 
 
 

 
 

 Бабич А.М. 
Приставський 

56 
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Травень 

 
 

Спартакіада серед професорсько-
викладацького складу ЛНУВМБ імені 

С.З.Ґжицького 

Т.Г., 
Семенів Б.С., 
ГолубеваО.Т.¸ 
Сопіла Ю.М., 
Якимишин І.Д., 
Стахів М.М., 
Ковбан О.Л., 
Ковтун А.А. 

33 
 
 

Вересень-
жовтень 

 
 

«Спартакіада першокурсника» 
(5 видів спорту) 

Бабич А.М.,  
Стахів М.М., 
Якимишин І.Д., 
Голубева О.Т., 
Приставський 
Т.Г. 

587 

34 
 
 
 

Протягом 
року 

 
 
 

Спартакіада факультетів 
(6 видів спорту) 

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

1078 

35 
 
 

Протягом 
року 

 
 

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

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

435 
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Таблиця 5.5 
Проведення Всеукраїнських спортивно-масових заходів у 
ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького впродовж 2019 року 

 

№ 
з/п 

Дата Назва заходу Відповідальний 

  
 

25-28.03.2019 Спартакіада України з фут залу 
серед учнів ПТНЗУ 

Стибель В.В., 
Семенів Б.С., 
Викладачі каф. 
фіз.вихов.,спорту 
і здоров’я 

  22-25.03.2019 Чемпіонат України з боротьби на 
поясах «Алиш» 

Стибель В.В., 
Семенів Б.С., 
Викладачі каф. 
фіз.вихов.,спорту 
і здоров’я 

  
 

18-20.06.2019 Спортивні ігри України з фут 
залу серед студентів технікумів 
та коледжів 

Стибель В.В., 
Семенів Б.С., 
Викладачі каф. 
фіз.вихов.,спорту 
і здоров’я 

  23-25.05.2019 Чемпіонат України з важкої 
атлетики серед ветеранів 

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

  06-08.11.2019 Відкритий кубок Львова з важкої 
атлетики 

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

 
Впродовж звітного року фахівці кафедри фізичного виховання, спорту і 

здоров’я Університету підготували 3 майстри спорту України, 6 кандидатів у 

майстри спорту України та 12 розрядників з різних видів спорту (табл. 5.6). 

                                                                                              Таблиця 5.6 
Підготовлення спортсменів І-го розряду, КМСУ, МСУ у ЛНУВМБ  

імені С.З. Ґжицького впродовж 2019 року 
 

№ 
з/п 

Назва Відповідальний Кількість 

1 Майстри спорту 
України (МСУ) 

Семенів Б.С. 
 

3 
 

 Кандидати в майстри 
спорту України (КМСУ) 

Семенів Б.С. 
Кононенко В.І. 

4 
2 

3 Спортсмени І-го 
розряду 

Семенів Б.С. 
Кононенко В.І. 

Гутий Б.В. 
Голубева О.Т. 
Якимишин І.Д. 

4 
4 
2 
1 
1 
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На сьогоднішній день в Університеті навчаються: 

– Майстри спорту України міжнародного класу (МСМКУ) – 2 студенти 

– Майстри спорту України (МСУ) – 9 студентів 

– Кандидати в майстри спорту України (КМСУ) – 14 студентів 

– Спортсмени І-го розряду – 19 студентів. 

Виховна робота у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького спрямована на 

долучення молоді до багатств національної та світової культури і 

загальнолюдських 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 2019 р.) свідчить, що актуальними 

формами є  проведення різноманітних заходів національно-патріотичного 

виховання. Їх зміст великою мірою визначає складна суспільно-політична 

ситуація в Україні та військові 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, соціальної держави. 

Національно-патріотичне виховання, формування ціннісного ставлення 

особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації - складний і 

довготривалий, але необхідний напрям діяльності ЗВО задля збереження 

України! 
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РОЗДІЛ 6. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 
У 2019 році для ефективної організації профорієнтаційної роботи по 

забезпеченню якісного набору студентів в Університеті 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 2019 році. 

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, направлено 

на їх електронні та поштові адреси матеріали про університет, факультети, 

спеціальності та умови прийому; 

 підготовлено і розіслано оголошення про набір в найбільш 

рейтингові видання України; 

 проведено «День відкритих дверей»; 

 розроблено і видано типографським способом пакет рекламно-

агітаційних матеріалів для проведення профорієнтаційної роботи; 

 впродовж року діяла студентська програма «Знайди собі заміну» 

із залученням здобувачів вищої освіти університету, створено сторінки 

університету в соціальних мережах; 

 при центрі профорієнтаційної роботи створено електронний банк 

потенційних абітурієнтів, активізувалась робота в ЗВО І-ІІ рівнів акредитації; 

 залучено до профорієнтаційної роботи органи студентського 

самоврядування, студентський профком, редакція газети, центр 

інформаційних технологій, міжнародний відділ; 
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 відбулися зустрічі з обласними та районними центрами 

зайнятості Львівської, Івано-Франківської, 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; 

 налагоджено співпрацю з Малою академією учнівської молоді у 

Львівській області з метою залучення талановитої молоді до наукової роботи 

під керівництвом провідних фахівців університету, з перспективою 

продовження навчання та наукової роботи в нашому ЗВО; 

 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 

ЄДЕБО в університеті з врахуванням новацій вступної кампанії у 2019 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 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 2019 рік 

склав 151266,50 тис. грн. 

7.1.1. Надходження з Державного бюджету України (загальний фонд) 

становили 102400,9 тис. грн, які спрямовано на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями –72419,7 тис. грн; 

- оплату комунальних послуг – 8218,1 тис. грн; 

- виплату стипендій – 14307,8 тис. грн; 

- забезпечення дітей-сиріт – 1241,4 тис. грн; 

- інші виплати населенню – 391,1 тис. грн. 

- капітальний ремонт і реконструкція інших об’єктів – 3500,0 тис. грн. 

7.1.2. Надходження за спеціальним фондом у 2019 році становили 

48865,6 тис. грн.  

Кошти спеціального фонду спрямовано на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 14841,0 тис. грн, 

- оплату комунальних послуг – 3848,8 тис. грн, 

- відрядження – 733,0 тис. грн, 

- придбання товарів і послуг (придбання канцтоварів, сантехнічних, 

господарських товарів, медикаментів, оплату продуктів харчування, 
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транспортних послуг, зв’язку, оренди, касового обслуговування, сплати 

податків, поточний ремонт) – 20735,9 тис. грн, 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування                      

– 2230,1 тис. грн. 

Разом витрат – 45559,9 тис. грн. 

Таблиця 7.1.  

Структура надходжень до спеціального фонду у 2019 році 

Джерела надходжень 
Сума, млн. 

грн. 
Навчання за контрактом здобувачів вищої освіти  16,40 
Проживання в гуртожитках здобувачів вищої освіти, 

надходження від ННВЦ  
30,70 

Оренда приміщень 0,58 

Отримання благодійних внесків, гранти, дарунки 0,51 

Від підприємств, установ, організацій та від інших бюджетних 

установ для виконання цільових заходів 
0,68 

Всього 48,87 
 

Основним джерелом надходжень до спеціального фонду в Університеті 

є платні послуги з підготовки здобувачів вищої освіти, проживання 

здобувачів вищої освіти у гуртожитку та надходження від господарської 

діяльності університету. 

 

7.1.3. Університет включений в перелік закладів вищої освіти, на базі 

яких проводиться навчання та складання навчальних програм по програмі 

«Еразмус+», в рамках якого ми у 2019 р. отримали кошти в сумі 24228,4 євро, 

з яких в поточному році використано на: 

- відрядження – 230,6 тис. грн. 

- придбання обладнання – 423,4 тис. грн. 
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7.2. Господарська діяльність, експлуатація споруд та 

інфраструктури університету 

 

Проведено тендери та державні закупівля по таких напрямках: 

- Послуги з водопостачання та водовідведення – 1 421 520,0 грн; 

- Постачання електричної енергії – 4 520 535 грн; 

- Постачання теплової енергії – 7 583 636 грн; 

- Постачання газового палива – 231 220 тис; 

- Закупівля дизельного палива та бензину – 198 000 грн; 

- Вивезення та утилізація побутових відходів – 135 563 грн; 

- Телекомунікаційні послуги – 67 000 грн. 

 

Електрогосподарство: 

1. Підтримання електрогосподарства в робочому стані 

- ремонт електрообладнання (розетки, вимикачі, освітлення, проводка); 

- ремонт з заміною комплектуючих (кафедра годівлі); 

- ремонт (заміна) ввідного кабелю (будівля деканату ФВМ); 

- ремонт з заміною кабелю основного кабелю живлення в 3-му гуртожитку 

(наразі планується заміна тимчасової вставки на постійну, яку в якості 

допомоги має надати Водафон). 

2. Переведення гуртожитку № 4 на тариф по 0,9 грн з тарифу 1,68 грн. 

(повернуто за 2019 рік більше 276000,00 грн, подальша економія близько 

30000,00 грн/міс.) 

3. Проведена заміна повітряної ввідної лінії, поточний ремонт 

електрообладнання в конторі (гуртожитку) учгоспу Комарнівське. 

4. Відремонтований ліхтар біля статуї Божої Матері. 

5. Проведено обстеження та ремонт електромережі в пансіонаті «Ксеня». 

6. Налагоджена система електронної подачі показників споживання е/енергії 

(Львів, Комарно, Давидів, Східниця). 

 



102 

Проведено роботи, що стосуються впорядкування території 

Університету. Для цього залучено екскаватор ЕО-2626 на базі трактора 

ЮМЗ-6. Даний екскаватор планується використовувати для очистки 

території від снігу в зимовий період. 

Обгороджено територію смітника. 

Проведено ремонт в приміщенні медпункту (3-й гуртожиток). 

Проведено частковий ремонт покрівлі головного корпусу, гуртожитку № 

4, кафедри механізації. 

Проведено покрівельні роботи з ремонту даху приміщення деканату 

факультету ветеринарної медицини. 

Ремонт світлиці гуртожитку № 3. 

 

У звітному періоді діяльність ректорату, підрозділів і структур 

Університету спрямовувалася на збереження та підтримання в належному 

стані університетського майна, проводились заходи щодо економного та 

раціонального використання державних коштів. 
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Додаток 1 

Перелік підручників, посібників з грифом, авторами яких є науково-
педагогічні працівники Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького 

 
1. Інфекційні хвороби молодняку сільськогосподарських тварин (діагностика, 
лікування та заходи боротьби) : навчальний посібник / [Левківський Д.М.,        
Стронський Ю.С., Драч М.П. та ін.]. – Львів, 2019. – 5,65 др.арк 

 

Навчальні посібники, довідники, словники, 
 авторами яких є науково-педагогічні працівники Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького 
 
1. Акушерська, гінекологічна, мамологічна та андрологічна диспансеризація 
сільськогосподарських тварин : навчальний посібник / [Стефаник В.Ю.,             
Костишин Є.Є., Кацараба О.А. та ін.]. – Львів, 2019. – 5,88 др.арк  
2. Гігієна виробництва, безпечність та якість копченої риби : навчальний 
посібник / [Яценко І.В., Бусол Л.В., Бінкевич В.Я. та ін.]. – Харків, 2019. – 
3,88 др.арк 
3. Гігієна виробництва, безпечність і якість охолодженої, підмороженої та 
замороженої риби : навчальний посібник / [Яценко І.В., Бусол Л.В., Бінкевич 
В.Я. та ін.]. – Харків, 2019. – 6,47 др.арк 
4. Градович Н.І. Генетична екологія : [навчальний посібник] / Градович Н.І., 
Кропивка С.Й. – Львів, 2019. – 6,35 др.арк  
5. Дослідження харчових продуктів : [навчальний посібник]  / Цісарик О.Й.,  
Гачак Ю.Р., Михайлицька О.Р., Турчин І.М. – Львів, 2019. – 10,47 др.арк  
6. Ігліцький І.І. Захворювання нервів кінцівок у коней та принципи їх 
лікування [навчальний посібник] / Ігліцький І.І., Назарук Н.В. – Львів, 2019. – 
5,06 др.арк  
7. Калин Б.М. Геологія з основами геоморфології : [навчальний посібник]  / 
Калин Б.М., Віщур В.Я. – Львів, 2019. – 5,88 др.арк  
8. Калитовська М.Б. Аналітична хімія. Якісний аналіз : [навчально-
методичний посібник] / М.Б. Калитовська. – Львів, 2019. – 6,76 др. арк. 
9. Коритко О.О. Лабораторний практикум з органічної хімії : навчальний 
посібник / Коритко О.О., Мідяний С.В. – Львів, 2019. – 7,18 др.арк 
10. Оцінка м’ясної продуктивності великої рогатої худоби : навчальний 
посібник / Шаловило С.Г., Соколова Г.О., Голуб О.М. та ін. – Львів, 2019. – 
7,06 др. арк.  
11. Навчально-практичний посібник з прикладної механіки / Варивода Ю.Ю., 
Чайковський Б.П., Ціж Б.Р., Сас Н.Б. – Львів, 2019. – 5,06 др.арк  
12. Науково-дослідна робота студентів : [навчальний посібник] / Цісарик 
О.Й., Михайлицька О.Р., Сливка Н.Б., Мусій Л.Я. – Львів, 2019. – 5,82 др.арк 
13. Падура М.Ф. English for veterinary students : посібник / Падура М.Ф., 
Череповська Т.В. – Львів, 2019. – 10,06 др.арк 
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14. Параняк Р.П. Основи загальної екології. Навчальний посібник / Параняк 
Р.П., Сухорська О.П., Градович Н.І. – Львів, 2019. – 6,12 др.арк 
15. Періг Д.П. Навчально-методичний посібник для виконання лабораторних 
робіт з технології виробництва продукції вівчарства. Ч.1 /Дмитро Періг. – 
Львів, 2019. – 8,23 др.арк 
16. Петрук А.П. Біологія з оновами генетики. Частина 1. Молекулярний та 
клітинний рівні організації життя : навчально-методичний посібник / Петрук 
А.П., Грицина М.Р. – Львів, 2019. – 4,82 др. арк. 
17. Присяжнюк В.Я. Анатомія свійських тварин : [посібник] / Василь 
Присяжнюк. – Львів, 2019. – 7,76 др. арк. 
18. Присяжнюк В.Я. Анатомія свійських тварин. Нутрощі : [посібник] / 
Василь Присяжнюк. – Львів, 2019. – 5,76 др. арк. 
19. Присяжнюк В.Я. Анатомія свійських тварин : [навчально-методичний 
посібник для студентів із спеціальності ветеринарна медицина, ветеринарна 
гігієна, санітарія та експертиза] / Василь Присяжнюк. – Львів, 2019. – 4,35 др. 
арк. 
20. Присяжнюк В.Я. Лекції з історії ветеринарної медицини України : 
[навчальний посібник] / Василь Присяжнюк. – Львів, 2019. – 6,76 др. арк. 
21. Семенів Б.С. Основні аспекти формування здорового способу життя 
студентів : [навчальний посібник] / Семенів Б.С., Стахів М.М., Якимишин 
І.Д. – Львів, 2019. – 3,06 др.арк  
22. Слободюк Н.М. Токсикологія у ветеринарній медицині : [практикум] / 
Слободюк Н.М. – Львів, 2019. – 10,41 др.арк 
23. Слободюк Н.М. Ветеринарна токсикологія : [практикум] / Слободюк Н.М., 
Гутий Б.В., Леськів Х.Я. – Львів, 2019. – 9,88 др.арк 
24. Фізіологія та патологія молочної залози у тварин : навчальний посібник / 
Березовський А.В., Стефаник В.Ю., Дмитрів О.Я., Костишин Є.Є. – Київ, 
2019. – 38,38 др.арк  
25. Ціж Б. Сенсорний аналіз харчових продуктів : навчальний посібник / Ціж 
Б., Аксіментьєва О., Чохань М. – Львів, 2019. – 13 др.арк 

 

Перелік методичних вказівок, розробок виданих науково-педагогічними 
працівниками Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького 
 
1. Андріїв В.І., Тушницька В.М., Капітан О.І. Методичні рекомендації до 
проходження навчальної практики студентами 2 курсу спеціальності право. – 
Львів, 2019. – 2,06 др.арк 
2. Андріїв В.І., Мелех Б.В., Машталір Х.В., Капітан О.І. Методичні 
рекомендації до проходження навчальної практики студентами 3 курсу 
спеціальності право. – Львів, 2019. – 1,65 др.арк 
3. Бартусяк П.М. Методична розробка до практичних занять з дисципліни 
«Університетська освіта». – Львів, 2019. – 3,76 др.арк  
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4. Бартусяк П.М. Методична розробка до практичних занять з дисципліни 
«Педагогічна риторика». – Львів, 2019. – 3,71 др.арк 
5. Бартусяк П.М. Методична розробка до практичних занять з дисципліни 
«Філософія освіти та педагогічна етика». – Львів, 2019. – 3,82 др.арк 
6. Березівський Я.П., Музичка Ю.М. Методичні рекомендації до написання та 
основні вимоги з оформлення курсової роботи студентами спеціальності 
туризм. – Львів, 2019. – 2,24 др.арк 
7. Березівський Я.П., Музичка Ю.М. Методичні рекомендації з курсу 
Економіка підприємств туристичної галузі для проведення практичних занять 
студентами спеціальності туризм. – Львів, 2019. – 2,82 др.арк 
8. Березівський Я.П., Дадак О.О., Музичка Ю.М. Методичні рекомендації з 
курсу Економіка підприємств туристичної галузі для самостійного вивчення 
дисципліни студентами спеціальності туризм. – Львів, 2019. – 2,47 др.арк 
9. Буцяк В.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни Безвідходні технології у біотехнології для студентів денної та 
заочної форм навчання за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія. – 
Львів, 2019. – 2,82 др.арк 
10. Буцяк В.І. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
дисципліни Нанобіотехнологія та біоінформатика живих організмів для 
студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 162 
Біотехнології та біоінженерія. – Львів, 2019. – 2,94 др.арк  
11. Буцяк В.І., Кіт Н.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних 
робіт з дисципліни Біотехнологія у харчовій промисловості для студентів 
денної та заочної форм навчання за спеціальністю 162 Біотехнології та 
біоінженерія. – Львів, 2019. – 2,94 др.арк 
12. Буцяк В.І., Кіт Н.П. Методичні вказівки для самостійної роботи з 
вивчення дисципліни Біотехнологія у харчовій промисловості для студентів 
денної та заочної форм навчання за спеціальністю 162 Біотехнології та 
біоінженерія. – Львів, 2019. – 0,88 др.арк 
13. Ветеринарні заходи у молочному скотарстві з профілактики 
акушерських хвороб корів. Методичні рекомендації / Стефаник В.Ю., Кудла 
І.М., Панич О.П. та ін. – Львів, 2019. – 1,41 др.арк  
14. Виявлення антитіл до вірусу реовірусної інфекції птиці в ІФА за 
допомогою тест-набору ІDvet : методичні рекомендації /Авдос’єва І.К., 
Регенчук В.В., Калініна О.С. та ін. – Львів, 2019. – 1,12 др.арк  
15. Войтович Н.В. Комерційна діяльність посередницьких підприємств. 
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів 
спеціальності маркетинг. – Львів, 2019. – 4,71 др.арк  
16. Войтович Н.М. Методичні вказівки до семінарських занять та виконання 
самостійної роботи з дисципліни «Діловий туризм». – Львів, 2019. – 1,35 
др.арк  
17. Войтович Н.М., Періг Т.В. Методичні вказівки щодо виконання курсової 
роботи з дисципліни «Організація екскурсійної діяльності». – Львів, 2019. – 
0,88 др.арк  
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18. Гримак А.В. Маркетинг відносин. Методичні рекомендації для 
виконання практичних занять. – Львів, 2019. – 2,47 др.арк 
19. Гримак А.В., Урбан І.Р. Біржі та біржова діяльність. Методичні вказівки 
для самостійної роботи студентів. – Львів, 2019. – 3,53 др.арк  
20. Гримак О.Я., Вислободська Г.П. Організація готельного господарства. 
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни студентами спеціальності 
туризм. – Львів, 2019. – 2,06 др.арк 
21. Гримак О.Я., Вислободська Г.П. Організація ресторанного господарства. 
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни студентами спеціальності 
туризм. – Львів, 2019. – 1,82 др.арк 
22. Гринишин Г.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств. 
Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи 
студентами спеціальності менеджмент. – Львів, 2019. – 3,59 др.арк 
23. Гринишин Г.М. Управління проектами в туризмі. Методичні 
рекомендації для практичних занять студентами спеціальності туризм. – 
Львів, 2019. – 1,18 др.арк 
24. Гринишин Г.М. Управління проектами в туризмі. Методичні 
рекомендації для самостійної роботи для студентів спеціальності туризм. – 
Львів, 2019. – 1,76 др.арк  
25. Бежук О.М., Данчевська І.Р. Методичні вказівки до семінарських занять 
та виконання самостійної роботи з дисципліни Релігійний туризм та 
паломництво. – Львів, 2019. – 1,12 др.арк 
26. Дмитрик Т.М. Le rein. Методичні рекомендації для студентів 
ветеринарної медицини. – Львів, 2019. – 1,35 др.арк  
27. Довідник рецептур за ТУ з використанням харчових добавок і спецій 
фірми Ван ХЕЕС для продуктів зі свинини та яловичини фірмових та варено-
копчених ковбас / Драчук У.Р., Кринська Н.В., Ромашко І.С. та ін. – Львів, 
2019. – 4,35 др.арк  
28. Дорош-Кізим М.М. Інтернет-торгівля. Методичні рекомендації для 
проведення лабораторних занять. – Львів, 2019. – 2,82 др.арк  
29. Дорош-Кізим М.М. Інтернет-торгівля. Методичні рекомендації для 
самостійного вивчення дисципліни. – Львів, 2019. – 2,12 др.арк 
30. Дорош-Кізим М.М. Інтернет-торгівля. Тестові завдання для контролю та 
перевірки знань. – Львів, 2019. – 2,59 др.арк 
31. Дослідження рота та органів ротової порожнини, глотки, стравоходу 
(зоба у птиці), слинних залоз. Дослідження черева. Методична розробка до 
лабораторного заняття з клінічної діагностики внутрішніх хвороб тварин /      
Драч М.П., Максимович І.А., Леньо М.І. та ін. – Львів, 2019. – 0,82 др.арк  
32. Дослідження передшлунків та сичуга жуйних тварин. Методична 
розробка до лабораторного заняття з клінічної діагностики внутрішніх 
хвороб тварин /      Драч М.П., Максимович І.А., Леньо М.І. та ін. – Львів, 
2019. – 0,94 др.арк 
33. Дослідження шлунка коней, свиней і м’ясоїдних. Дослідження 
кишечника. Методична розробка до лабораторного заняття з клінічної 
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діагностики внутрішніх хвороб тварин / Драч М.П., Максимович І.А., Леньо 
М.І. та ін. – Львів, 2019. –  1,29 др.арк 
34. Зондування тварин. Методична розробка до лабораторного заняття з 
клінічної діагностики внутрішніх хвороб тварин / Драч М.П., Максимович 
І.А., Леньо М.І. та ін. – Львів, 2019. – 0,7 др.арк 
35. План та методи дослідження системи травлення. Анамнез. Апетит, 
приймання корму і води та їх зміни. Розлади жування і ковтання. Відрижка і 
жуйка, їх розлади. Блювання та його клінічне оцінювання. Методична 
розробка до лабораторного заняття з клінічної діагностики внутрішніх 
хвороб тварин /      Драч М.П., Максимович І.А., Леньо М.І. та ін. – Львів, 
2019. – 0,94 др.арк 
36. Душка В.І. Міжнародні організації : методичні рекомендації для 
практичних занять. – Львів, 2019. – 3,35 др.арк 
37. Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Агробізнес, економіка та 
управління виробництвом продукції тваринництва : методичні рекомендації 
для практичних занять та самостійної роботи. – Львів, 2019. – 4,53 др.арк 
38. Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Економіка виробництва 
продукції тваринництва : методичні рекомендації для практичних занять. – 
Львів, 2019. – 2,94 др.арк 
39. Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Організація агроекобізнесу : 
методичні рекомендації для практичних занять. – Львів, 2019. – 3,88 др.арк 
40. Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Організація агроекобізнесу : 
методичні рекомендації для самостійної роботи. – Львів, 2019. – 2,94 др.арк 
41. Душка В.І., Чемерис В.А., Максим В.Л. Організація виробництва в 
підприємствах АПК : методичні рекомендації для проведення практичних 
занять. – Львів, 2019. – 3,52 др.арк 
42. Історія хвороби. Методичні рекомендації / Стефаник В.Ю., Костишин 
Є.Є., Кудла І.М. та ін. – Львів, 2019. – 1,65 др.арк  
43. Калініна О.С. Класифікація та номенклатура вірусів хребетних тварин і 
людини. – Львів, 2019. – 2,76 др.арк 
44. Калініна О.С. Методичні вказівки для санітарно-вірусологічного 
дослідження об’єктів довкілля і харчових продуктів. – Львів, 2019. – 2,23 
др.арк 
45. Капітан О.І. Нотаріат в Україні. Методичні рекомендації для виконання 
практичних робіт та самостійного вивчення дисципліни студентам 
спеціальності 081 право. – Львів, 2019. – 1,41 др.арк 
46. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Віспа маєді овець і кіз. 
Діагностика. Заходи профілактики і боротьби : методична розробка для 
проведення лабораторного заняття з навчальної дисципліни Інфекційні 
хвороби великої рогатої худоби, овець і кіз. – Львів, 2019. – 0,94 др.арк 
47. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Віспа овець. Діагностика. Заходи 
профілактики і боротьби : методична розробка для проведення 
лабораторного заняття з навчальної дисципліни Інфекційні хвороби великої 
рогатої худоби, овець і кіз. – Львів, 2019. – 1,41 др.арк 
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48. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Вірусна діарея великої рогатої 
худоби. Діагностика. Заходи профілактики та ліквідації : методична розробка 
для проведення лабораторного заняття з навчальної дисципліни Інфекційні 
хвороби великої рогатої худоби, овець і кіз. – Львів, 2019. – 1,18 др.арк 
49. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Захист птиці в умовах ферми : 
методична розробка для проведення лабораторного заняття з навчальної 
дисципліни Загальна і спеціальна профілактика інфекційних хвороб. – Львів, 
2019. – 1,06 др.арк 
50. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Профілактичні та 
протиепізоотичні заходи на свинокомплексах : методична розробка для 
проведення лабораторного заняття з навчальної дисципліни Загальна і 
спеціальна профілактика інфекційних хвороб. – Львів, 2019. – 1,18 др.арк 
51. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Специфічна профілактика 
інфекційних хвороб собак : методична розробка для проведення 
лабораторного заняття з навчальної дисципліни Загальна і спеціальна 
профілактика інфекційних хвороб. – Львів, 2019. – 1,06 др.арк 
52. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Злоякісна катаральна гарячка 
великої рогатої худоби. Діагностика. Заходи профілактики та ліквідації : 
методична розробка для проведення лабораторного заняття з навчальної 
дисципліни Інфекційні хвороби великої рогатої худоби, овець і кіз. – Львів, 
2019. – 1,18 др.арк 
53. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Інфекційна агалактія овець і кіз : 
методична розробка для проведення лабораторного заняття з навчальної 
дисципліни Інфекційні хвороби великої рогатої худоби, овець і кіз. – Львів, 
2019. – 1,18 др.арк 
54. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Інфекційний гідроперикардит 
жуйних : методична розробка для самостійної роботи з навчальної 
дисципліни Інфекційні хвороби великої рогатої худоби, овець і кіз. – Львів, 
2019. – 1,06 др.арк 
55. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Інфекційна плевропневмонія кіз : 
методична розробка для самостійної роботи з навчальної дисципліни 
Інфекційні хвороби великої рогатої худоби, овець і кіз. – Львів, 2019. – 1,18 
др.арк 
56. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Контагіозний пустульозний 
дерматит овець та кіз : методична розробка для самостійної роботи з 
навчальної дисципліни Інфекційні хвороби великої рогатої худоби, овець і 
кіз. – Львів, 2019. – 1,18 др.арк 
57. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г. Скрепі овець : методична 
розробка для проведення лабораторно-практичного заняття з навчальної 
дисципліни Інфекційні хвороби великої рогатої худоби, овець і кіз. – Львів, 
2019. – 1,06 др.арк 
58. Кісера Я.В., Божик Л.Я., Сторчак Ю.Г., Мартинів Ю.В. Сказ 
(діагностика, профілактика, оздоровлення, проведення пероральної імунізації 
м’ясоїдних тварин). Методичні рекомендації. – Львів, 2019. – 2,94 др.арк  
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59. Коверко Ю.А., Андріїв В.І. Податкове право. Методичні рекомендації 
для виконання практичних занять та самостійного вивчення дисципліни. – 
Львів, 2019. – 1,12 др.арк 
60. Коверко Ю.А., Тушницька В.М. Правова статистика. Методичні 
рекомендації для виконання практичних робіт та самостійного вивчення 
дисципліни. – Львів, 2019. – 1,41 др.арк 
61. Колодійчук В.А. Міжнародний менеджмент. Методичні рекомендації і 
завдання до виконання практичних робіт і самостійної роботи. – Львів, 2019. 
– 4,12 др.арк  
62. Коробка С.В. Методичні рекомендації для проведення практичних 
занять та самостійної підготовки студентів із дисципліни «Менеджмент 
організацій». – Львів, 2019. – 1,82 др.арк 
63. Коструба А.М. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з 
фізики для студентів спеціальностей ветеринарна медицина, харчові 
технології. – Львів, 2019. – 2,06 др.арк  
64. Коцюмбас І.Я., Авдос’єва І.К., Калініна О.С., Регенчук В.В. 
Парвовірусна інфекція собак : методичні рекомендації. – Львів, 2019. – 1,59 
др.арк  
65. Кубрак Н.Р. Методичні вказівки для практичних занять з курсу Теорія 
економічного аналізу для студентів спеціальності менеджмент. – Львів, 2019. 
– 4,59 др.арк  
66. Кубрак Н.Р. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу Теорія 
економічного аналізу для студентів спеціальності менеджмент. – Львів, 2019. 
– 1,53 др.арк 
67. Кубрак Н.Р. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу 
Економічний аналіз для студентів спеціальності маркетинг. – Львів, 2019. – 
0,82 др.арк 
68. Кубрак Н.Р. Поведінка споживача. Методичні рекомендації для 
виконання лабораторних робіт студентами спеціальності маркетинг. – Львів, 
2019. – 0,59 др.арк  
69. Куницька-Іляш М.В., Дубина М.П. Аудит : контрольні завдання та 
методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів. – Львів, 2019. – 
2,65 др.арк 
70. Куницька-Іляш М.В., Дубина М.П. Аудит : методичні рекомендації щодо 
підготовки до семінарських і практичних занять студентів спеціальності 
менеджмент. – Львів, 2019. – 1,94 др.арк 
71. Куницька-Іляш М.В., Дубина М.П. Аудит : методичні рекомендації щодо 
самостійної та контрольної роботи студентів заочної форми навчання. – 
Львів, 2019. – 3 др.арк 
72. Куницька-Іляш М.В., Дубина М.П. Фінанси. Методичні рекомендації 
щодо підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів. – 
Львів, 2019. – 4,47 др.арк 
73. Куницька-Іляш М.В., Дубина М.П. Фінанси. Методичні рекомендації 
щодо підготовки до семінарських та практичних занять для студентів 
спеціальності маркетинг. – Львів, 2019. – 2,47 др.арк 
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74. Куницька-Іляш М.В., Дубина М.П. Фінанси. Методичні рекомендації 
щодо самостійної роботи студентів. – Львів, 2019. – 3,29 др.арк 
75. Куницька-Іляш М.В., Дубина М.П. Фінанси, гроші та кредит. Методичні 
рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять для 
студентів спеціальності туризм. – Львів, 2019. – 2,59 др.арк 
76. Куницька-Іляш М.В., Дубина М.П. Фінанси підприємств. Методичні 
рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять для 
студентів спеціальності менеджмент. – Львів, 2019. – 2,59 др.арк 
77. Куницька-Іляш М.В., Дубина М.П. Фінанси підприємств. Методичні 
рекомендації щодо самостійної роботи студентів. – Львів, 2019. – 3,41 др.арк 
78. Куницька-Іляш М.В., Дубина М.П. Фінанси підприємств. Методичні 
рекомендації щодо самостійної та контрольної роботи студентів заочної 
форми навчання. – Львів, 2019. – 4 др.арк 
79. Кушнір Л.П., Данчевська І.Р. Методичні вказівки до семінарських занять 
та виконання самостійної роботи з дисципліни Організація активних форм 
туризму. – Львів, 2019. – 1,71 др.арк 
80. Кушнір Л.П., Данчевська І.Р. Методичні вказівки до семінарських занять 
та виконання самостійної роботи з дисципліни Ризики і економічна безпека 
туристичних послуг. – Львів, 2019. – 1,24 др.арк 
81. Левківська Н.Д., Левківський Д.М. Кампілобактеріоз (діагностика та 
заходи боротьби). Методична розробка для лабораторного заняття з 
епізоотології. – Львів, 2019. – 0,88 др.арк 
82. Левківська Н.Д., Левківський Д.М., Матвіїшин Т.С. Діагностика, 
лікування та заходи боротьби з копитною гнилизною овець і кіз. Методична 
розробка для лабораторного заняття з епізоотології. – Львів, 2019. – 1,29 
др.арк 
83. Липчук В.В., Вислободська Г.П. Організація агротуристичних 
господарств. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни студентами 
спеціальності туризм. – Львів, 2019. – 1,29 др.арк  
84. Липчук В.В., Вислободська Г.П., Мартинюк У.А. Світові туристичні 
ринки. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни студентами 
спеціальності туризм. – Львів, 2019. – 1,47 др. арк.  
85. Липчук В.В., Данчевська І.Р. Методичні вказівки до семінарських занять      
та виконання самостійної роботи з дисципліни Безпека туризму. – Львів, 
2019. – 1,12 др.арк  
86. Лобойко Ю.В., Вачко Ю.Р., Пукало П.Я. Методичні рекомендації для 
студентів денної та заочної форм навчання з дисципліни Технологія 
виробництва продукції аквакультури. – Львів, 2019. – 3,53 др.арк  
87. Лозинський Р.М., Данчевська І.Р. Методичні вказівки до семінарських 
занять та виконання самостійної роботи з дисципліни Організація санаторно-
курортної справи. – Львів, 2019. – 1,71 др.арк 
88. Лозинський Р.М., Липчук В.В., Вислободська Г.П. Туристично-
рекреаційний потенціал територій. Методичні рекомендації для вивчення 
дисципліни студентами спеціальності туризм. – Львів, 2019. – 2 47 др. арк.  
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89. Машталір Х.В. Історія держави і права України. Методичні рекомендації 
для виконання практичних занять та самостійної роботи студентам 
спеціальності 081 право. – Львів, 2019. – 1,65 др.арк 
90. Машталір Х.В. Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні 
рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентам 
спеціальності 081 право. – Львів, 2019. – 1,41 др.арк 
91. Мелех Б.В., Білик О.Р. Цивільне право (загальна частина). Методичні 
рекомендації для виконання практичних робіт та самостійного вивчення 
дисципліни. - Львів, 2019. – 1,65 др.арк 
92. Мелех Б.В., Білик О.Р. Цивільне право (особлива частина). Методичні 
рекомендації для написання курсових робіт. - Львів, 2019. – 1,18 др.арк 
93. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з навчальної 
дисципліни «Технологія виробництва молока» / Гордійчук Н.М., Шаловило 
С.Г., Голуб О.М. та ін. – Львів, 2019. – 1,41 др.арк 
94. Методичні вказівки до виконання і оформлення курсової роботи (історії 
хвороби) з внутрішніх хвороб тварин / Слівінська Л.Г., Демидюк С.К.,         
Драчук А.О. та ін. – Львів, 2019. – 2,53 др.арк  
95. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
Фізико-хімічні і біохімічні основи технології м’яса і м’ясних продуктів / 
Драчук У.Р., Сімонова І.І., Ромашко І.С. та ін. – Львів, 2019. – 3,53 др.арк  
96. Методичні вказівки з курсу загальної патологічної анатомії / Коцюмбас 
Г.І., Шкіль М.І., Хміль Є.П. та ін. – Львів, 2019. – 6,59 др.арк  
97. 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, 2019. – 3,65 
др.арк  
98. 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, 2019. – 3,59 
др.арк 
99. Методичні матеріали організації навчального процесу з «Фізіології 
сільськогосподарських тварин» (лекції, лабораторні заняття, тематична 
самостійна робота) / Стояновський В.Г., Головач П.І., Змія М.М., Коломієць 
І.А. – Львів, 2019. – 3,18 др.арк 
100. Методичні рекомендації для проведення лабораторного заняття з 
дисципліни Генетика сільськогосподарських тварин з біометрією на тему: 
Генетика  популяцій / Боднарук В.Є., Жмур А.Й., Кропивка Ю.Г., Боднар 
П.В. – Львів, 2019. – 0,94 др.арк 
101. Методичні рекомендації для проведення лабораторного заняття з 
дисципліни Технологія виробництва молока та яловичини на тему: 
Бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід / 
Голуб О.М., Шаловило С.Г., Гордійчук Н.М. та ін. – Львів, 2019. – 3 др.арк 
102. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Технологія 
виробництва молока» / Шаловило С.Г., Гордійчук Н.М., Бойко А.О. та ін. – 
Львів, 2019. – 4,59 др.арк 
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103. Методична розробка до лабораторного заняття з дисципліни Клінічна 
діагностика хвороб тварин на тему: Дослідження системи органів дихання. 
Дослідження грудної клітки методами огляду, пальпації та перкусії /      
Слівінська Л.Г., Русин В.І., Драч М.П. та ін. – Львів, 2019. – 1,06 др.арк 
104. Методична розробка до лабораторного заняття з дисципліни Спеціальна 
пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин на тему: 
Клінічні та лабораторні методи діагностики отруєнь /Слівінська Л.Г., 
Демидюк С.К., Щербатий А.Р. та ін. – Львів, 2019. – 0,88 др.арк  
105. Методична розробка до лабораторного заняття з дисципліни Спеціальна 
пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин на тему: 
Спеціальні методи діагностики хвороб дихальної системи / Слівінська Л.Г., 
Демидюк С.К., Щербатий А.Р. та ін. – Львів, 2019. – 1,12 др.арк 
106. Методична розробка до лабораторного заняття з дисципліни Спеціальна 
пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин на тему: 
Спеціальні методи діагностики хвороб серця / Слівінська Л.Г., Демидюк 
С.К., Щербатий А.Р. та ін. – Львів, 2019. – 1,06 др.арк 
107. Методологія та організація прикладних досліджень. Методичні 
рекомендації для проведення практичних (семінарських) занять та 
самостійної роботи / Чемерис В.А., Душка В.І., Березівський Я.П., Максим 
В.Л. – Львів, 2019. – 0,94 др.арк  
108. Минів Р.М. Методи дослідження в менеджменті та управління 
інвестиційними проектами. Методичні рекомендації до вивчення практичних 
робіт студентами спеціальності харчові технології. – Львів, 2019. – 1,41 
др.арк  
109. Минів Р.М. Методи дослідження в менеджменті та управління 
інвестиційними проектами. Методичні рекомендації для самостійної роботи 
студентами спеціальності харчові технології. – Львів, 2019. – 2,41 др.арк 
110. Минів Р.М. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки 
продукції тваринництва – Будівлі для тваринництва. – Львів, 2019. – 2,24 
др.арк 
111. Минів Р.М. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки 
продукції тваринництва – Основи будівельних креслень. – Львів, 2019. – 1,88 
др.арк  
112. Музика П.М. Методичні рекомендації для практичних занять з 
дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» для студентів «туризм». – 
Львів, 2019. – 2 др.арк 
113. Музика П.М. Методичні рекомендації для практичних занять з 
дисципліни «Світове сільське господарство» для ст. «маркетинг». – Львів, 
2019. – 1,94 др.арк 
114. Музика П.М. Методичні рекомендації для практичних занять з 
дисципліни «Світове сільське господарство» для ст. «маркетинг» (скорочена 
програма). – Львів, 2019. – 1,94 др.арк 
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115. Музика П.М. Методичні рекомендації для практичних занять з 
дисципліни «Світове сільське господарство» для ст. «менеджмент». – Львів, 
2019. – 1,94 др.арк 
116. Музика П.М. Методичні рекомендації для практичних занять з 
дисципліни «Світове сільське господарство та ЗЕД». – Львів, 2019. – 1,94 
др.арк 
117. Музика П.М. Методичні рекомендації для самостійної роботи з 
дисципліни «Світове сільське господарство». – Львів, 2019. – 0,82 др.арк 
118. Музика П.М. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни 
«Товарна інноваційна політика» для студентів «маркетинг». – Львів, 2019. – 
1,41 др.арк 
119. Музика П.М. Опорний конспект лекцій для вивчення дисципліни 
«Товарна інноваційна політика» для студентів ОКР  «магістр». – Львів, 2019. 
– 2,88 др.арк 
120. Музика П.М., Дубина М.П., Соломонко Д.О. Інвестиції в туризмі. 
Методичні рекомендації для практичних занять для студентів спеціальності 
туризм. – Львів, 2019. – 2,65 др.арк  
121. Музика П.М., Саламін О.С. Економіка і організація заготівель та 
реалізації сільськогосподарської продукції. Методичні рекомендації для 
самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності маркетинг. – 
Львів, 2019. – 2,29 др.арк 
122. Музика П.М., Саламін О.С. Економіка і організація заготівель та 
реалізації сільськогосподарської продукції. Методичні рекомендації для 
семінарських занять та виконання практичних завдань студентами 
спеціальності маркетинг. – Львів, 2019. – 2,82 др.арк 
123. Музичка Ю.М., Березівський Я.П., Дадак О.О. Методичні рекомендації з 
курсу Економіка підприємства для проведення практичних занять 
студентами спеціальності менеджмент. – Львів, 2019. – 2,94 др.арк 
124. Музичка Ю.М., Березівський Я.П., Дадак О.О. Методичні рекомендації з 
курсу Економіка підприємства для самостійного вивчення дисципліни 
студентами спеціальності менеджмент. – Львів, 2019. – 2,53 др.арк 
125. Навчальний посібник для самостійної роботи з нормативних дисциплін 
Основи охорони праці та Охорони праці в галузі на тему: охорона праці. 
Терміни та визначення основних понять / Ярошович І.Г., Чайковський Б.П., 
Микичак Б.М. та ін. – Львів, 2019. – 3,18 др.арк  
126. Ніканорова О.В. Адміністративне право. Методичні рекомендації для 
виконання практичних робіт та самостійного вивчення дисципліни. – Львів, 
2019. – 1,18 др.арк 
127. Ніканорова О.В., Тушницька В.М. Сімейне право. Методичні 
рекомендації для виконання практичних робіт та самостійного вивчення 
дисципліни. – Львів, 2019. – 1,88 др.арк 
128. Основні поняття, термінологія та визначення у сфері якості. Методичні 
вказівки / Хромова М.В., Коваль Г.М., Драчук У.Р. та ін. – Львів, 2019. –           
1,53 др.арк  
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129. Петрук А.П. Зоологія. Методичні вказівки до лабораторних занять для 
студентів спеціальності 212 ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. – 
Львів, 2019. – 3,18 др.арк  
130. Петрук А.П. Зоологія безхребетних та хордових. Методичні 
рекомендації для проходження навчальної практики студентами 207 водні 
біоресурси та аквакультура. – Львів, 2019. – 2,41 др.арк 
131. Попадюк С.С., Приймич В.І. Методичні рекомендації для проведення 
лабораторно-практичних занять з дисципліни «Технологія м’яса і м’ясних 
продуктів» – Львів, 2019. – 2,76 др.арк 
132. Поперечний С.І. Маркетинг. Методичні рекомендації для студентів за 
спеціальністю туризм. – Львів, 2019. – 1,82 др.арк  
133. Поперечний С.І. Маркетинг. Методичні рекомендації для самостійного 
вивчення дисципліни студентів за спеціальністю туризм. – Львів, 2019. –          
1,76 др.арк 
134. Поперечний С.І. Логістичний менеджмент. Методичні рекомендації для 
самостійного вивчення дисципліни студентів за спеціальністю туризм. – 
Львів, 2019. – 1,53 др.арк 
135. Поперечний С.І., Дорош-Кізим М.М. Ринок туристичних та готельних 
послуг. Методичні рекомендації для написання контрольних робіт. – Львів, 
2019. –      0,47 др.арк  
136. Поперечний С.І., Дорош-Кізим М.М. Ринок туристичних та готельних 
послуг. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять. – 
Львів, 2019. – 2,29 др.арк 
137. Поперечний С.І., Дорош-Кізим М.М. Ринок туристичних та готельних 
послуг. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни. – 
Львів, 2019. – 1,47 др.арк 
138. Поперечний С.І., Дорош-Кізим М.М. Ринок туристичних та готельних 
послуг. Тестові завдання для перевірки заннь. – Львів, 2019. – 1,47 др.арк 
139. Поперечний С.І., Гачек Т.С., Сендецька С.В. Програма виробничої 
практики для студентів за спеціальністю маркетинг. – Львів, 2019. – 1,47 
др.арк  
140. Поперечний С.І., Гачек Т.С., Сендецька С.В. Програма дослідницько-
аналітичної практики для студентів за спеціальністю маркетинг. – Львів, 
2019. –   1 др.арк 
141. Поперечний С.І., Сендецька С.В., Гачек Т.С. Щоденник практики. – 
Львів, 2019. – 0,88 др.арк  
142. Приймич В.І., Попадюк С.С. Методичні рекомендації для проведення 
лабораторно-практичних занять з дисципліни «Моделювання технологічних 
процесів у тваринництві» – Львів, 2019. – 2,94 др.арк 
143. Присяжнюк В.Я. Українсько-латинський анатомічний словник. Апарат 
руху, нутрощі / Василь Присяжнюк. – Львів, 2019. – 4,41 др. арк. 
144. Присяжнюк В.Я. Топографічна анатомія свійських тварин. Методичні 
вказівки до занять з навчальної практики. – Львів, 2019. – 2 др.арк 
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145. Програма і менеджмент годівлі вітчизняних та імпортних генотипів 
кролів за інтенсивної технології / Дармограй Л.М., Лучин І.С., Наумюк О.С.,          
Денькович Б.С. – Львів, 2019. – 2,29 др.арк  
146. Радух Н.Б. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Методичні 
рекомендації до виконання курсової роботи студентами спеціальності 
менеджмент. – Львів, 2019. – 1,06 др.арк 
147. Радух Н.Б. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Методичні 
рекомендації до практичних занять студентів спеціальності менеджмент. – 
Львів, 2019. – 4,59 др.арк 
148. Радух Н.Б. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Методичні 
рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності менеджмент. – 
Львів, 2019. – 2,94 др.арк 
149. Радух Н.Б. Управління трудовими ресурсами ЗЕД. Методичні 
рекомендації до виконання практичних робіт студентами спеціальності 
менеджмент – Львів, 2019. – 2,65 др.арк 
150. Радух Н.Б. Управління трудовими ресурсами ЗЕД. Методичні 
рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності менеджмент. – 
Львів, 2019. –   1,82 др.арк 
151. Радух Н.Б. Управління фінансовими процесами. Методичні рекомендації 
до виконання курсової роботи студентами спеціальності публічне управління 
та адміністрування. – Львів, 2019. – 0,94 др.арк 
152. Радух Н.Б. Управління фінансовими процесами. Методичні рекомендації 
до виконання практичних робіт студентами спеціальності публічне 
управління та адміністрування. – Львів, 2019. – 2,35 др.арк 
153. Радух Н.Б. Управління фінансовими процесами. Методичні рекомендації 
для самостійної роботи студентів спеціальності публічне управління та 
адміністрування. – Львів, 2019. – 2,41 др.арк 
154. Рудковська М.Р. Кримінальне право (загальна частина). Методичні 
рекомендації для виконання практичних робіт та самостійного вивчення 
дисципліни. – Львів, 2019. – 2,35 др.арк  
155. Саламін О.С. Економіка та організація обслуговуючих кооперативів у 
сільському господарстві. Методичні рекомендації для самостійного вивчення 
дисципліни студентами спеціальності маркетинг. – Львів, 2019. – 2,82 др.арк 
156. Саламін О.С. Економіка та організація обслуговуючих кооперативів у 
сільському господарстві. Методичні рекомендації для семінарських занять та 
виконання практичних завдань студентами спеціальності маркетинг. – Львів, 
2019. – 3,76 др.арк 
157. Саламін О.С. Економіка та організація сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. Методичні рекомендації до виконання курсової 
роботи студентами спеціальності маркетинг. – Львів, 2019. – 1,76 др.арк 
158. Саламін О.С. Економіка та організація сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. Опорний конспект лекцій. – Львів, 2019. – 4,35 
др.арк 
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159. Саламін О.С. Управління інформаційними зв’язками. Методичні 
рекомендації для семінарських занять та виконання практичних завдань 
студентами спеціальності менеджмент. – Львів, 2019. – 3,09 др.арк  
160. Саламін О.С. Управління інформаційними зв’язками. Методичні 
рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами 
спеціальності менеджмент. – Львів, 2019. – 2,35 др.арк 
161. Салата В.З., Сімонов М.Р., Дашковський О.О., Фреюк Д.В. Ветеринарно-
санітарне інспектування первинної переробки тварин і продуктів забою. 
Методичні рекомендації для виконання курсових робіт за спеціальністю 212 
ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза. – Львів, 2019. – 1,35 др.арк  
162. Семанюк В.І., Семанюк Н.В., Куляба О.В., Миронович А.М. Програма і 
щоденник навчальної практики з курсу Санітарна мікробіологія – Львів, 
2019. – 1,41 др.арк 
163. Семанюк В.І., Семанюк Н.В., Турко І.Б., Пеленьо Р.А. Санітарна 
мікробіологія. Методичні вказівки. – Львів, 2019. – 12,82 др.арк 
164. Сендецька С.В. Методичні вказівки для виконання практичних робіт з 
курсу Маркетингові комунікації в туризмі. – Львів, 2019. – 1,76 др.арк  
165. Сендецька С.В. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу 
Маркетингові комунікації в туризмі. – Львів, 2019. – 2,71 др.арк 
166. Смолинець І.Б. Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійної підготовки студентів з дисципліни Управління виробництвом. – 
Львів, 2019. – 0,82 др.арк 
167. Смолинець І.Б. Методичні рекомендації з проведення лекційних, 
практичних та самостійних занять з навчальної дисципліни Технології 
публічного адміністрування. – Львів, 2019. – 1,41 др.арк  
168. Соколова Г.О., Попадюк С.С. Конярство. Робочий зошит з лабораторно-
практичних занять навчальної дисципліни Конярство. – Львів, 2019. – 4,82 
др.арк 
169. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Федорович В.С., Демус Н.В. Завдання 
для екзаменаційного контролю з анатомії тварин. – Львів, 2019. – 1,82 др.арк 
170. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Федорович В.С., Демус Н.В. Завдання 
для екзаменаційного контролю з анатомії тварин. – Львів, 2019. – 1,82 др.арк 
171. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Федорович В.С., Демус Н.В. Збірник 
питань та завдань для проведення колоквіуму з анатомії свійський тварин 
«Апарат руху, шкірний покрив, нутрощі». – Львів, 2019 – 1,53 др.арк 
172. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Федорович В.С., Демус Н.В. Збірник 
питань та завдань для проведення колоквіуму з анатомії свійський тварин 
«Апарат руху, шкірний покрив, нутрощі (апарат травлення)». – Львів, 2019 – 
1,53 др.арк 
173. Федик Ю.Я., Костинюк А.К. Робочий зошит для проведення 
лабораторних занять з предмету Цитологія, ембріологія, гістологія та 
самостійної роботи студентів. – Львів, 2019. – 5,29 др.арк 
174. Федик Ю.Я., Костинюк А.К. Робочий зошит (Будова органів) для 
проведення лабораторних занять з предмету Цитологія, ембріологія, 
гістологія та самостійної роботи студентів. – Львів, 2019. – 5,29 др.арк  
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175. Федорович В.С., Демус Н.В. Завдання для екзаменаційного контролю з 
навчальної дисципліни «Анатомія людини». Методична розробка 
спеціальності «Фармація, промислова фармація». – Львів, 2019. – 1,41 др.арк 
176. Федорович В.С., Демус Н.В. Завдання для екзаменаційного контролю з 
навчальної дисципліни «Анатомія людини». Методична розробка 
спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». – Львів, 2019. – 1,41 др.арк 
177. Фізіологія крові, кровообігу та дихання. Методичні вказівки для 
лабораторних занять і з Фізіології тварин /Коломієць І.А., Стояновський В.Г., 
Головач П.І. та ін. – Львів, 2019. – 1,35 др.арк 
178. Франчук І.Б. Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 
спеціальності маркетинг. – Львів, 2019. – 1,76 др.арк 
179. Франчук І.Б. Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 
спеціальності менеджмент сп. – Львів, 2019. – 2 др.арк 
180. Франчук І.Б. Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 
спеціальності твппт та водні біоресурси та аквакультура. – Львів, 2019. –          
1,88 др.арк   
181. Франчук І.Б. Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 
спеціальності твппт та водні біоресурси та аквакультура. – Львів, 2019. –          
1,88 др.арк 
182. Франчук І.Б. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни 
«Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності менеджмент. – Львів, 
2019. – 2 др.арк 
183. Франчук І.Б. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з 
дисципліни «Бухгалтерський облік у туристичній діяльності» для студентів 
спеціальності туризм. – Львів, 2019. – 0,47 др.арк 
184. Франчук І.Б. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з 
дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів біолого-технологічного 
факультету. – Львів, 2019. – 1,18 др.арк   
185. Франчук І.Б. Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з 
дисципліни Управлінський облік. – Львів, 2019. – 1,41 др.арк   
186. Франчук І.Б. Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з 
дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності маркетинг. – 
Львів, 2019. – 1,53 др.арк 
187. Франчук І.Б. Тестові завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для 
студентів біолого-технологічного факультету. – Львів, 2019. – 0,59 др.арк 
188. Франчук І.Б. Тестові завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» для 
студентів спеціальності менеджмент. – Львів, 2019. – 1,82 др.арк 
189. Чайковський Б.П., Шалько А.В., Гордійчук Л.М., Ярошович І.Г. 
Методичні рекомендації з дисципліни Машини і механізми у тваринництві на 
тему : Машини для приготування та роздачі кормів. – Львів, 2019. – 2,35 
др.арк 
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190. Щоденник навчальної практики з акушерства, гінекології та 
біотехнології відтворення тварин з основами андрології  / Стефаник В.Ю., 
Кава С.Й., Костишин Є.Є. та ін. – Львів, 2019. – 1,35 др.арк 
191. Щоденник навчальної практики з акушерства, гінекології та 
біотехнології відтворення тварин з основами андрології  / Стефаник В.Ю., 
Кава С.Й., Костишин Є.Є. та ін. – Львів, 2019. – 0,88 др.арк 
192. Medicinal plants. Manual for students / Leskiv C., Hunchak V., Gufryj D. and 
others – Lviv, 2019. – 2,35 printed sheets 
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