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Стратегія інтернаціоналізації 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З.Ґжицького 

Стратегія інтернаціоналізації Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького (hereinafter referred 

to as the University) відповідає законодавству, а саме:  

- Закону України "Про вищу освіту"; 

- Закону України "Про освіту"; 

- Положенню про академічну мобільність; 

- Статуту Університету. 

Мета 

Університет зосереджує свою діяльність на поглибленні існуючого 

ключового освітнього та дослідницького партнерства, забезпечуючи його 

взаємовигідність, паритет та комунікацію, а також на розвитку нових 

інституційних партнерств з університетами, корпоративними організаціями, 

неакадемічними та некомерційними органами, лише там, де вони відповідають 

стратегічним та/або академічним пріоритетам. 

 

 

 



Стратегічні цілі інтернаціоналізації Університету: 

- Підвищення конкурентоспроможності Університету в міжнародному 

освітньому та науковому просторі; 

- Підвищення привабливості університету для іноземних студентів, викладачів 

та науковців; 

- зміцнення репутації університету як одного з провідних центрів ветеринарної 

медицини у світі; підтримка та налагодження співпраці з такими центрами за 

кордоном; поглиблення міжнародного співробітництва за іншими 

спеціальностями; 

- входження Університету до світових рейтингів університетів та поступове 

покращення своїх позицій у них; 

- Розвиток ефективної системи міжнародної академічної мобільності студентів, 

професорів та науковців університету; 

- Ефективна інтеграція вчених університету в міжнародне дослідницьке 

співтовариство з метою підвищення якості наукових досліджень. 

 

Основні напрями та завдання інтернаціоналізації університету 

- Сприяти участі студентів, аспірантів, викладачів та науковців у програмах 

міжнародної академічної мобільності; розглядати студентську академічну 

мобільність як невід'ємну частину навчання в університеті, визнавати та 

перезараховувати результати, отримані в рамках академічної мобільності; 

- Сприяти стажуванню педагогічних і наукових працівників Університету за 

кордоном; 

-Запроваджувати спільні програми подвійного диплому з нашими партнерами; 

- Сприяти розробці та реалізації короткострокових міжнародних програм (літніх 

шкіл, науково-освітніх візитів тощо) для іноземних та українських студентів; 

- Запроваджувати освітні програми з можливістю отримання сертифікатів 

міжнародного визнання; 

- Ініціювати спільні міжнародні освітні проекти з можливістю отримання 

фінансової підтримки від провідних міжнародних фондів; 

- сприяти проходженню студентської практики в іноземних компаніях та 



міжнародних організаціях; 

- Поширювати практику залучення іноземних викладачів до навчального 

процесу в Університеті; 

- Збільшити кількість курсів та освітніх програм іноземними мовами; 

- підтримувати зв'язок з іноземними випускниками та громадянами України, які 

працюють за кордоном; 

- Здійснювати регулярний обмін досвідом між викладачами ВНЗ та науковцями, 

які реалізують міжнародні проекти (освітні, наукові); проводити тренінги щодо 

участі в міжнародних грантових проектах; 

- Забезпечувати підтримку та регулярне оновлення веб-сайту Університету, 

ключових веб-сторінок основними мовами Європейського Союзу, а також 

наукових публікацій університету іноземними мовами; 

- Пропагувати практику запрошення відомих іноземних професорів та 

представників іноземних компаній для читання публічних лекцій до 

університету; 

- публікувати спільно з іноземними партнерами наукові монографії та наукові 

статті у виданнях, що входять до міжнародних наукових баз, таких як Web of 

Science, Scopus; 

- Сприяти активізації публікацій науковців університету у міжнародно визнаних 

виданнях. 

Система індикаторів: 

• Абсолютні показники: 

- кількість іноземних студентів; 

- кількість студентів, які навчалися за кордоном; 

- кількість програм спільних та подвійних дипломів; 

- кількість студентів, які отримали спільні та подвійні дипломи; 

- кількість студентів, які брали участь у науково-освітніх заходах за кордоном; 

- кількість студентів, які брали участь у міжнародних науково-освітніх заходах в 

університеті; 

- кількість іноземних викладачів та науковців. 

 



Кількість міжнародних заходів, а саме: 

- ■ конференції; 

- ■ круглі столи; 

- ■ Презентації; 

- ■ семінари, практикуми; 

- місце університету в міжнародних рейтингах; 

- місце Університету в міжнародному науковому центрі Scopus, 

Google Scholar тощо; 

- кількість цитувань у міжнародних наукових базах даних Scopus, 

Google Scholar та інших; 

- h-індекс університету; 

- кількість публікацій співробітників університету в іноземних 

виданнях; 

- кількість спільних міжнародних публікацій; 

- кількість публікацій іноземних авторів у виданнях університету; 

-  імпакт-фактор наукових видань Університету за міжнародними 

науковими базами даних; 

- кількість програм, що отримали міжнародну акредитацію. 

   Відносні показники: 

- кількість іноземних науково-педагогічних працівників в 

університеті; 

- кількість викладачів ВНЗ, які отримали диплом за кордоном; 

- кількість іноземних студентів в університеті; 

- квота дисциплін, що викладаються іноземними мовами; 

- квота публікацій з міжнародним співавторством; 

- квота доходів від міжнародної освітньої діяльності; 

-  квота іноземного доходу від наукової діяльності. 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

- Вчена рада університету затверджує стратегію міжнародної діяльності 

університету, яка набирає чинності відповідно до ректора. 
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Internationalization Strategy 

of the Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine   

and Biotechnologies of Lviv 

The internationalization strategy of the Stepan Gzhytskyi National University 

of Veterinary Medicine   

and Biotechnologies of Lviv (hereinafter referred to as the University) is in line with 

the legal framework, namely: 

- The Law of Ukraine "On Higher Education"; 

- Law of Ukraine "On Education"; 

- Regulations on academic mobility; 

- Statute of the University. 

Goal 

To raise our international profile and reputation. 

The University focus its activity on deepening our existing key education and research 

partnerships, ensuring they are mutually beneficial, reciprocal and well communicated 

as well as on developing new institutional partnerships with universities, corporate 

organizations, non-academic and non-profit making activities bodies, only where they 

align with strategic and/or academic priorities.  

Strategic goals of the internationalization of the University: 

- Increasing the competitiveness of the University in the international educational and 



scientific space; 

- Increasing the attractiveness of the University for foreign students, teachers and 

scholars; 

- Strengthening the reputation of the University as one of the leading centers of 

veterinary medicine studies in the world; support and establish cooperation with such 

centers abroad; deepening international cooperation in other specialties; 

- Entry of the University to the world university rankings and gradual improvement 

of its positions in them; 

- Development of the effective system of international academic mobility of students, 

professors and scientists of the University; 

- Effective integration of the University's scientists into the international research 

community aimed to improve the quality of scientific research. 

- Increasing the level of success of project applications and their implementation with 

the financial support of Erasmus+, Horizon 2020, Visegrad funds and other funds of 

the European Union, USA, Canada, Japan, China, etc. 

The main directions and objectives of the University internationalization 

- Promote participation of students, postgraduates, teachers and scholars in the 

international academic mobility programs; consider student academic mobility as an 

integral part of the studies at the University, recognize credits and results obtained 

within academic mobility; 

- Promote internship of pedagogical and scientific staff of the University abroad; 

-Introduce joint double degree programs with our partners; 

- Promote development and implementation of short-term international programs 

(summer schools, scientific and educational visits, etc.) for foreign and Ukrainian 

students with the possibility to obtain credits for participation; 

- Introduce educational programs with opportunity to receive internationally 

recognized certificates; 

- Initiate joint international educational projects with the opportunity to receive 

financial support from leading international funds and foundations; 

- Facilitate student internship in foreign companies and international organizations; 

- Extend practice of attracting foreign teachers to the educational process at the 



University; 

- Increase number of courses and educational programs in foreign languages; 

- Maintain connection with foreign graduates and citizens of Ukraine who work 

abroad; 

- Conduct regular exchange of experience between university professors and 

researchers who implement international projects (educational, research); conduct 

trainings on participation in international grants projects; 

- Ensure maintenance and regular updating of the University website, key webpages 

on the main languages of the European Union as well as University scientific 

publications in foreign languages; 

- Promote practice of inviting famous foreign professors and representatives of 

foreign companies for giving public lectures at the University; 

- Publish, jointly with foreign partners, scientific monographs and scientific articles 

in the editions included in the international scientific databases such as Web of Science, 

Scopus; 

- Promote activization of the University scientists publications in the internationally 

recognized editions. 

System of Indicators: 

• Absolute indicators: 

- Number of foreign students; 

- Number of students who have been studying abroad; 

- Number of joint and double degree programs; 

- Number of students who have received joint and double diplomas; 

- Number of students who participated in scientific and educational events abroad; 

- Number of students who participated in international scientific and educational 

events in the university; 



- Number of foreign teachers and researchers; 

- Number of international events, namely: 

■ Conferences; 

■ Round tables; 

■ Presentations; 

■ Seminars, workshops; 

- Place of the University in international rankings; 

- Place of the University in the international scientific center Scopus, Google Scholar 

etc.; 

- Number of citations in the international scientific databases Scopus, Google Scholar 

and others; 

- h-index of the University; 

- Number of publications of University employees in foreign editions; 

- Number of joint international publications; 

- Number of publications by foreign authors in the University’s editions; 

- Impact factor of scientific publications of the University according to international 

scientific databases; 

- Number of programs that have received international accreditation; 

• Relative indicators: 

- Number of foreign scientific and pedagogical employees at the University; 

- Number of university lecturers who have received a degree abroad; 

- Number of foreign students at the University; 

- Quota of disciplines taught in foreign languages; 

- Quota of publications with international co-authorship; 

- Quota of revenues from international educational activities; 

- Quota of foreign income from research activities. 

FINAL PROVISIONS 

The University's Academic Council approves the strategy of international activity of 

the University and it comes into force upon the Rector’s order. 

 


