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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 – 30 професорів, докторів наук і 202 доцентів, 

кандидатів наук, асистентів, які працюють на 32 кафедрах. Серед вищих 

аграрних навчальних закладів України університет займає одне з перших місць 

за кількістю патентів про винаходи на одного викладача. Підготовка 

спеціалістів ведеться на 4 факультетах денного і одному факультеті заочного 

навчання. Щороку університет випускає понад сімсот висококваліфікованих 

спеціалістів для народного господарства, його кафедри оснащені сучасним 

обладнанням і лабораторною технікою. Крім цього, на кафедрах біологічної та 

загальної хімії, хірургії, нормальної та патологічної морфології і судової 

ветеринарії, годівлі с.-г. тварин і технології кормів, екології та біології, 

паразитології та іхтіопатології, акушерства, гінекології та біотехнології 

відтворення тварин ім. Г.В.Звєрєвої, генетики і розведення тварин, технології 

виробництва продукції дрібних тварин є старовинні цінні експонати, які 

складають основу кафедральних музеїв і використовуються у навчальному 

процесі.  

Навчальний заклад займає належне місце серед інших ВНЗ України у 

рейтингах: рейтинг вищих навчальних закладів України за показниками 

наукометричної бази даних Scopus (58 місце), «Osvita.ua» (217 місце у 

консолідованому рейтингу). 

З урахуванням останніх структурних змін щодо рівнів вищої освіти 

університет пропонує програми підготовки: 

- за 7-ма спеціальностями ступеня бакалавра; 

- за 8-ма спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста; 

- за 10-ма спеціальностями ступеня магістра, 

а також забезпечує підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами 
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(спеціальностями). Зокрема: 

Ступінь бакалавра 

075 Маркетинг 

073 Менеджмент 

101 Екологія 

162 Біотехнології та біоінженерія 

181 Харчові технології 

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 

207 Водні біоресурси та аквакультура 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста 

075 Маркетинг 

074 Публічне управління та адміністрування 

073 Менеджмент 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

101 Екологія 

181 Харчові технології 

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 

211 Ветеринарна медицина 

Ступінь магістра 

051 Економіка 

075 Маркетинг 

074 Публічне управління та адміністрування 

073 Менеджмент 

081 Право 

101 Екологія 

181 Харчові технології 

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 

207 Водні біоресурси та аквакультура 

211 Ветеринарна медицина 
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РОЗДІЛ 1. КАДРОВА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 

 
1.1. Штатний розпис. Кадровий потенціал університету 

Згідно з штатним розписом на 2015 рік затверджено штат у кількості – 

937,5 ставок у тому числі за загальним фондом – 609,2 та за спеціальним 

фондом – 328,3. 

Загальна кількість ставок науково-педагогічних працівників з вересня 

2014 року по вересень 2015 року за рахунок загального фонду (бюджету) 

становила 213, а за спеціальним фондом – 84,05 ставок. 

Планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників 

здійснюється кафедрами університету у відповідності до чинного наказу 

Міністерства освіти і науки України № 450 від 7.08.2002 року «Про 

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та 

переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів» та наказу ректора університету № 162 від 2.09.2015 року «Про 

перерозподіл педагогічного навантаження професорсько-викладацького 

складу на 2015-2016 навчальний рік», згідно якого встановлено обсяг 

навчального навантаження науково-педагогічних працівників у межах однієї 

ставки: доктор, професор (диплом, атестат) - 550 годин; доцент – 580 годин, 

старший викладач, асистент - 600 годин. 

Обсяг навчального навантаження викладача в межах його робочого часу 

встановлюється з урахуванням виконання ним інших обов’язків (методичних, 

наукових, організаційних). 

Кількість ставок науково-педагогічних працівників для кафедр 

встановлюється ректоратом за наявності розрахунку обсягу навчальної 

роботи кафедри. 

Стосовно нормування навантаження, то за останні роки 

прослідковується тенденція до зменшення середнього навантаження в 

університеті. 
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Навчально-виховний процес в університеті забезпечують 348 науково-

педагогічних працівників, у тому числі 303 штатних викладачів, 12 зовнішніх 

сумісників і працівників з погодинною оплатою праці та 33 внутрішні 

сумісники.  

За звітний період чисельність штатних науково-педагогічних 

працівників в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року зменшилась на на 

12 осіб. 

У 2015 році захистили дисертацію на здобуття наукового ступеня 

доктора наук 7 осіб, кандидатську дисертацію - 22 осіб з числа штатних 

працівників університету. 

Протягом звітного року кількість штатних докторів наук збільшилась на 

4 особи, професорів – на 1 особу, кандидатів наук – на 13 осіб, доцентів - на 8 

осіб 

 

Якісний склад професорсько-викладацького складу: 

- докторів наук, професорів - 26, з них сумісників - 1; 

- докторів наук - 30, з них сумісників - 3; 

- кандидатів наук, професорів - 1; 

- професорів - 26; 

- кандидатів наук, доцентів - 147; 

- кандидатів наук - 202; 

- доцентів - 148. 

 

В університеті функціонують 32 кафедри і 1 курс цивільного захисту. 

Аналіз кадрового забезпечення штатними науково-педагогічними 

працівниками у 2014-2015 н.р. вказує на наступне: 

- немає жодного штатного професора на 6 кафедрах: історії України та 

економічної теорії; маркетингу; менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності; фізичного виховання, спорту і здоров’я; безпеки виробництва та 

механізації технологічних процесів у тваринництві; водних біоресурсів; 
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- немає жодного штатного доктора наук на кафедрах: історії України та 

економічної теорії; маркетингу; менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності; фізичного виховання, спорту і здоров’я; безпеки виробництва та 

механізації технологічних процесів у тваринництві; водних біоресурсів; 

мікробіології та вірусології; української та іноземних мов; інформаційних 

систем менеджменту; 

 

 

1.2. Підготовка кадрів вищої кваліфікаційної та підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої 

кваліфікації, а саме кандидатів і докторів наук, згідно із Законом України 

«Про вищу освіту» реалізується через навчання в аспірантурі та 

докторантурі. Саме випускники аспірантури щороку поповнюють кадровий 

склад науково-педагогічних працівників університету. 

Аспірантура відкрита з 1940 року і перереєстрована з 2001 року за 24 

спеціальностями, докторантури за 9 спеціальностями. Відповідно до рішень 

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України в 2015 році в 

аспірантурі та докторантурі університету розширений перелік постійно 

діючих наукових спеціальностей, а саме: 

АСПІРАНТІВ:  

03.00.01 – радіобіологія (біологічні науки);  

03.00.04 – біохімія (біологічні науки, ветеринарні науки, 

сільськогосподарські науки);  

03.00.08 –  зоологія;  

03.00.13 – фізіологія людини і тварини (біологічні науки, ветеринарні 

науки, сільськогосподарські науки);  

03.00.16 – екологія (біологічні науки);  

03.00.20 –  біотехнологія (сільськогосподарські науки);  

05.18.04 –  технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідро 
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біонтів (технічні науки);  

06.02.01 – розведення та селекція тварин (сільськогосподарські науки);  

06.02.02 – годівля тварин і технологія кормі (сільськогосподарські 

науки);  

06.02.03 – рибництво (сільськогосподарські науки);  

06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва 

(сільськогосподарські науки);  

08.00.03 – економіка та управління національним господарством 

(економічні);  

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності) (економічні);  

16.00.01 – діагностика і терапія тварин (ветеринарні науки);  

16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин (ветеринарні науки);  

16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби 

та імунологія (ветеринарні науки); 

16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія (ветеринарні 

науки);  

16.00.05 – ветеринарна хірургія (ветеринарні науки);  

16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія (ветеринарні науки, 

сільськогосподарські науки);  

16.00.07 – ветеринарне акушерство (ветеринарні науки); 

16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза (ветеринарні науки);  

16.00.11 – паразитологія (ветеринарні науки). 

ДОКТОРАНТІВ:  

03.00.04 – біохімія (біологічні науки, ветеринарні науки, 

сільськогосподарські науки);  

03.00.13 – фізіологія людини і тварини (біологічні науки, ветеринарні 

науки, сільськогосподарські науки);  

06.02.01 – розведення та селекція тварин (сільськогосподарські науки);  

06.02.02 – годівля тварин і технологія кормі (сільськогосподарські 
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науки);  

16.00.01 – діагностика і терапія тварин (ветеринарні науки);  

16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин (ветеринарні науки). 

16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія (ветеринарні 

науки); 

16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія (ветеринарні науки, 

сільськогосподарські науки);  

16.00.07 – ветеринарне акушерство(ветеринарні науки);  

16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза (ветеринарні науки). 

 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників здійснюється у відповідності до Положення про підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. 

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

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

Підвищення кваліфікації (стажування) є обов’язковою умовою 

проходження чергової атестації педагогічних працівників та обрання на 

посаду за конкурсом чи укладання трудового договору, контракту з 

науково- педагогічним працівником. 
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РОЗДІЛ 2. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 
Мета освітнього процесу у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького полягає у 

реалізації особистісного потенціалу людини, наданні сучасної освіти шляхом 

вільного творчого навчання, самореалізації в освітньо-професійній, науковій 

діяльності викладачів і студентів відповідно до суспільних потреб, 

зумовлених актуальним етапом розвитку української держави, науки, 

економіки та культури, а також глобальними цивілізаційними процесами. 

У звітному періоді діяльність Університету була спрямована на 

динамічний розвиток і забезпечення стандартів якості навчального процесу, 

конкурентоспроможності Університету на регіональному, національному та 

міжнародному ринках освітніх послуг, створення умов та стимулів для 

розвитку кадрового потенціалу тощо. 

Основним видом діяльності Університету є освітня, у зв’язку із чим 

навчально-методичний  відділ є ключовим структурним підрозділом, який 

організовує та координує управління освітньою (навчальною, методичною та 

ін. видами) діяльністю, здійснює контроль за якістю та ефективністю 

освітнього процесу, а також веде облік та звітність з питань навчально-

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

діяльності були спрямовані на реалізацію таких завдань, як: 

- здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців за 

відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими програмами, що 

відповідають стандартам вищої освіти та професійної діяльності; 

- формування професійного типу особистості через розвиток соціальної 

активності, становлення громадянської позиції та відповідальності, вміння 

вільно мислити і самоорганізовуватися у змінних умовах; 

- трансформування змісту освітньої діяльності Університету, в тому 

числі – через відкриття нових спеціальностей, спеціалізацій відповідно до 

потреб ринку праці та впровадження змісту наукових досліджень у зміст 

чинних освітніх програм завдяки об’єднанню процесів навчання і науково-
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дослідної роботи; 

- формування освітніх програм на компетентнісній основі, з цією метою 

– удосконалення системи практичної підготовки студентів; 

- сприяння підвищенню конкурентоспроможності випускників як 

завдяки покращенню якості освіти, так і завдяки оволодінню ними низкою 

соціальних, комунікативних компетентностей; 

- впровадження європейських стандартів і принципів забезпечення 

якості освіти з урахуванням вимог ринку праці, розширення участі 

Університету в міжнародних програмах академічної мобільності студентів і 

науково-педагогічних працівників тощо. 

Перелічені вище завдання реалізовувалися через забезпечення умов для 

гармонійного поєднання Європейської кредитно-трансферної 

накопичувальної системи (ЄКТС) із традиційною системою організації 

освітнього процесу. При цьому основними напрямами навчально-методичної 

діяльності були: 

• адаптація засад ЄКТС для забезпечення мобільності студентів у 

процесі навчання, гнучкості та прозорості у підготовці фахівців, 

враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків 

праці, що виражалося в особливій увазі до здійснення навчально-

організаційної діяльності; 

• забезпечення можливості навчання студентів за індивідуальною 

варіативною частиною освітньо-професійної програми, що сформована за 

вимогами замовників та побажаннями студента і сприяє його саморозвитку 

та підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві, для цього 

здійснено низку кроків, у тому числі – унормування та запуск реальних 

механізмів формування вибіркової частини навчальних планів; 

• стимулювання учасників освітнього процесу з метою здобуття ними 

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

надбання, що, з роками, засвідчили свою ефективність і розвиваються, 

підтримуються; 
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• підвищення мотивації студентів до набуття компетентностей, а 

також відповідальності за результати власної навчальної діяльності 

завдяки впровадженню засад студентоцентрованого навчання та 

прозорості у формуванні засад внутрішньої освітньої політики 

Університету; 

• стимулювання систематичної та якісної аудиторної та самостійної 

навчальної та наукової роботи студентів, ефективної практичної 

підготовки, задля чого готуються передумови до впровадження 

рейтингового оцінювання; 

• оптимізація зворотного зв’язку в різних комунікаційних площинах з 

участю студентів, викладачів, адміністрації; 

• забезпечення об’єктивності визначення рівня якості освіти в 

Університеті завдяки запровадженню чітких та прозорих критеріїв 

оцінювання якості освітніх послуг.  

 

Основні зусилля навчально-методичного відділу цьогоріч були 

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

університетської діяльності, що зумовило поступову, проте осяжну 

реорганізацію всього способу функціонування Університету. Цей процес 

лише починається, тому, в майбутньому, на цих підвалинах повинен 

виникнути принципово новий організаційний університетський тип освіти. 

Докорінні зміни в організації навчального процесу з набуттям реальної 

автономії потягли за собою оновлення всієї освітньої документації, тому 

суттєвою ділянкою навчально-методичної роботи у звітний період була 

розробка організаційних документів, зокрема: «Тимчасового положення про 

організацію освітнього процесу», «Положення про порядок підготовки і 

видання навчальної літератури у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького», 

«Тимчасового порядку підготовки рукописів навчальної літератури для 

надання Грифа Львівського національного університету ветеринарної 
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медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького»,  «Положення про порядок 

створення та організацію роботи екзаменаційної комісії», «Положення про 

диплом з відзнакою»,  «Положення про порядок перезарахування навчальних 

дисциплін та визначення академічної різниці», «Індивідуального плану 

роботи викладача», «Положення про рейтингову оцінку діяльності науково-

педагогічних працівників». Ця робота триватиме і надалі. 

Конкретизуючи зміст навчально-методичної роботи, здійсненої у 

звітний період, першочергово слід виокремити планування навчального 

процесу:  

- розроблено та затверджено нові навчальні та робочі навчальні плани з 

урахуванням зниження обсягу кредиту; 

- згідно із новим Законом зменшено обсяги навчального навантаження; 

- укладено графіки навчального процесу; 

- складено розклади навчальних занять та практик.  

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 підсумки проведення відкритих занять», «Про 

проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічними 

працівниками», «Щодо тимчасових змін в організації навчального процесу», 

«Про призначення обласних премій для студентів», «Про підготовку до 

літньої екзаменаційної сесії 2014-2015 н.р.», «Про підготовку до зимової 

екзаменаційної сесії 2015-2016 н.р.», «Про результати контролю за 

виконанням навчального навантаження науково-педагогічними 

працівниками», «Про визначення рейтингу науково-педагогічних 

працівників», «Про посилення контролю за виконанням посадових обов’язків 

науково-педагогічними працівниками університету», «Про планування 
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освітнього процесу в Університеті», «Про проведення ректорських 

контрольних робіт», «Про введення в дію Тимчасового положення про 

організацію освітнього процесу» тощо. 

Прозорість у навчально-методичній роботі полягає насамперед у 

широкому інформуванні щодо її ходу, тому підготовлено низку 

інформаційних довідок для розгляду на ректораті. Серед них:  

-  щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту»; 

- щодо необхідності розробки Системи управління якістю освіти; 

- щодо підготовки до видачі студентам додатка до диплома 

європейського зразка та розробки Інформаційного пакету; 

-  щодо рейтингу науково-педагогічних працівників;  

- про результати заліково-екзаменаційних сесій;  

- щодо створення умов для вивчення англійської мови за рівнем В-2 

згідно з Листом МОН;  

- щодо запровадження внутрішньої електронної навчально-

комунікаційної мережі, розробки платформи для автоматизації електронної 

реєстрації студентів на дисципліни циклу вільного вибору; 

- про запровадження дистанційного навчання; 

-  щодо розробки навчальних планів;  

- щодо педагогічного навантаження викладачів; 

-  про нові форми документів з підготовки кадрів тощо. 

Крім цього, проректором з науково-педагогічної роботи підготовлені 

та виголошені доповіді з питань навчально-методичної роботи на вченій раді 

Університету: «Про підсумки зимової 2014-2015 н.р. екзаменаційної сесії», 

«Про підсумки літньої 2014-2015 н.р. екзаменаційної сесії», «Аналіз 

результатів моніторингу якості надання освітніх послуг», «Про ефективність 

підготовки та захист дипломних робіт (проектів) студентами університету», 

«Про організацію освітнього процесу в 2015-2016 н.р.». Проведено низку 

нарад з керівниками структурних підрозділів з питань організації та 

контролю навчального процесу, підготовки до нового навчального року, 
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запровадження нових магістерських програм тощо.  

Наукові основи організації та керівництва освітнім процесом в 

Університеті забезпечуються навчально-методичною радою, у сферу 

компетенції якої входить планування та координація науково-педагогічної 

роботи в навчальних підрозділах Університету, контроль за її станом, 

розробка практичних рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення 

освітнього процесу. 

На відміну від попередніх років, коли методична робота 

спрямовувалась безпосередньо на організаторів навчального процесу 

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

діяльності Університету, постала потреба інтерактивних зустрічей, нарад, 

обговорень з управлінцями-організаторами середньої та вищої ланки.  

Протягом звітного періоду членами навчально-методичної ради були 

підготовлені та презентовані такі актуальні теми, як: 

- заходи щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту» в 

освітній процес Університету; 

- окремі аспекти розробки, впровадження та сертифікації системи 

управління якістю освітніх послуг Університету на відповідність вимогам 

міжнародних стандартів ISO серії 9001 (розширене засідання з ректоратом); 

- розробка проекту рішення щодо впровадження рекомендацій, 

викладених у листі МОН № 1/9-126 від 13.05.2015 р. «Щодо особливостей 

організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015-2016 

навчальному році»; 

- аналіз результатів анкетування студентів «Навчальний процес очима 

студента»; 

- про результати роботи комісії з моніторингу надання освітніх послуг; 

- про планування та організацію занять з фізвиховання; 

- про ефективність запровадження співпраці з виробництвом на 

випускових кафедрах; 

- обговорення та формування змісту організаційних положень, що 
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регламентують освітній процес в Університеті; 

- про запровадження нової спеціальності «Ветеринарна гігієна, 

експертиза і санітарія», згідно з новим Переліком галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

(№ 266, редакція від 29.04.2015 р.) та реорганізацію структури факультетів 

Університету; 

-  формування та обрання складу видавничо-експертної комісії тощо. 

У структурі навчально-методичної роботи значне місце належить також 

документуванню та укладанню звітності з окремих питань, що належить до 

функцій методичного кабінету.  

Впродовж звітного періоду методичним кабінетом вівся облік видання 

навчально-методичної літератури: підручників, навчальних посібників, 

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

педагогічними працівниками Університету. Велася картотека навчально-

методичних матеріалів, надалася методична допомога у підборі літератури за 

запитами викладачів кафедр та студентів, аналізувався стан забезпеченості 

бібліотечних фондів навчально-методичною літературою; формувався план 

видавничої діяльності та аналізувалося його виконання.   

За звітний період науково-педагогічними працівниками Університету  

було видано 201 найменування навчально-методичної літератури (рис.1) 

загальним обсягом 878,69 д.а., з них: 

- 8 посібників, підручників (167,72 д.а.) з грифом Міністерства освіти і 

науки України і Міністерства аграрної політики України; 

- 44 посібники без грифу (376,52 д.а.); 

- 149 методичних вказівок і рекомендацій (334,45 д.а.) (Додаток 1). 

14 викладачів були співавторами 7 типових програм. 

В цілому, порівняно з минулими роками, змінилася структура 

видавничої діяльності. Це пов’язано не лише із соціально-економічними 

факторами, а й зі зміною загальних вимог щодо цих видань. 
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Рис. 1. Видання навчально-методичної літератури в 2015 р. 
 

2.1 Формування контингенту студентів 

Однією із найважливіших ділянок освітньої політики Університету є 

формування контингенту студентів.  

Станом на 01.10.2015 р. навчались 3476 студентів, що на 521 менше, ніж 

станом на 01.10.2014 р. (3997 студентів).  

Таблиця 1 
Контингент студентів по факультетах станом на  01.10.2015 р. 

Назва 
факультету 

ОКР 
«Бакалавр» 

ОКР 
«Спеціаліст» 

ОКР 
«Магістр» Разом 

держ контр держ контр держ контр держ контр 
Ветеринарної 
медицини 638 241 50 19 153 67 841 327 

Біолого-
технологічний  347 53 51 0 43 30 441 83 

Харчових 
технологій та 
екології 

300 65 29 7 37 33 366 105 

Економіки та 
менеджменту 58 77 19 1 21 76 98 154 

Заочної та 
після диплом-
ної освіти 

369 401 86 40 82 83 537 524 

Всього 1712 837 235 67 336 289 2283 1193 
 

За кошти державного бюджету вищу освіту здобувають 2283 студенти 
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(на 20 більше, ніж у минулому році), за кошти фізичних та юридичних осіб – 

1193 студенти, що на 541 менше, ніж минулоріч. 

Вищу освіту за ОКР «Бакалавр» в Університеті на 01.10.2015 р. 

здобувають 2549 студентів, у тому числі 1712 – за державним замовленням, 

837 – за кошти фізичних, юридичних осіб. За ОКР «Спеціаліст» - 302 

студенти (235 – за державним замовленням та 67 – за кошти фізичних, 

юридичних осіб) та за ОКР «Магістр» - 625 студентів (336 – за державним 

замовленням та 289 – за кошти фізичних, юридичних осіб). 

 На наступних діаграмах відображена динаміка руху контингенту 

студентів Університету за 2013-2015 роки (рис. 2-4). 
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Рис. 2. Динаміка змін контингенту студентів по університету 
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Рис. 3. Динаміка змін контингенту студентів денної форми навчання 
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Рис. 4. Динаміка змін контингенту студентів заочної форми навчання 

 
Аналіз відомостей щодо руху контингенту студентів засвідчує такі 

тенденції: по-перше, скорочення загальної чисельності студентів за рахунок 

зменшення ліцензованого обсягу державного замовлення за окремими 

освітніми рівнями; по-друге, зниження кількості студентів, що навчаються за 

кошти фізичних та юридичних осіб. 
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На рис. 5 представлена динаміка показників відрахування та 

переведення студентів за 2013-2015 рр. (у відсотках від загальної кількості). 
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Рис. 5. Динаміка показників відрахування та переведення студентів денної 

форми навчання, % 

На рис. 6 – 8 представлений аналіз причин відрахування студентів денної 

форми навчання за останні три роки  
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Рис. 7. Причини відрахування студентів денної форми навчання  
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Згідно з відомостями, презентованими на рис. 6-8, чільне місце серед 

причин відрахування посідає невиконання студентами навчального плану, 

також вагомими є власне бажання студента та неявка на державний екзамен.  

 

 

2.2 Прийом на навчання 
 

Вступна кампанія 2015 р. проводилася на підставі Умов прийому до 

вищих навчальних закладів України у 2015 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15.10.2014 р. № 1172 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2014 р. за № 

1390/26167, Правил прийому до Львівського національного університету 

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

на засіданні Вченої ради університету 09.12.2014 р. (протокол №7) та інших 

чинних нормативно-правових документів. З метою поліпшення якісного 

складу вступників, їх профорієнтації, забезпечення високого конкурсу 

керівництвом університету, Приймальною комісією, відбірковими комісіями 

навчальних підрозділів протягом року проведена значна та різнопланова 

робота.  

 

Кількість  поданих  заяв  на  перший  курс для здобуття ступеня 

бакалавра  у  порівнянні  з  2014  р. зменшилась на 469 заяв, що становить 

приблизно 17%. Варто відзначити, що за даними Міністерства освіти і науки 

України (http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/07/10/inna-sovsun-pro-

osoblivosti-vstupnoyi/) кількість вступників у 2015 році в цілому зменшилась 

на 23% у порівнянні з 2014 роком. 

У 2015 році для здобуття ступеня бакалавра було подано 2375 заяв на 

денну (1517 заяв в електронній, 858 заяв в паперовій формі) і 200 заяв на 

заочну форми навчання. 
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Таблиця 1 
Кількість заяв, поданих до Університету у 2011–2015 рр. 

Форма навчання  2011  2012  2013  2014 2015 
Денна  2449  2517  2535  2844 2375 
Заочна  254  244  222  263 200 
Всього  2703  2761  2757  3107 2575 

 
Таблиця 2 

Середній конкурс в Університеті у 2011–2015 рр. (осіб на місце) 
Форма навчання 2011 2012 2013 2014 2015 

Денна 7,22 6,86 6,81 7,37 6,63 
Заочна 3,68 2,12 1,93 2,39 2,41 
Всього 6,63 5,73 5,65 6,26 5,84 

 
Найбільше заяв подано у 2015 році на напрями підготовки «Ветеринарна 

медицина» – 836 та «Біотехнологія» – 452. На інші напрями підготовки 

подано заяв: «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 

– 218, «Харчові технології та інженерія» – 206, «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування» – 195, 

«Водні біоресурси та аквакультура» – 170, «Маркетинг» – 150, 

«Менеджмент» – 148. 

 

Доведене університету в 2015 році державне замовлення виконане у 

повному обсязі (ступінь бакалавра –  441 місце, ступінь магістра – 201 місце, 

ОКР спеціаліста – 235 місць). 

 

На місця державного замовлення найвищим був конкурс за 

спеціальностями «Біотехнологія», «Маркетинг», «Менеджмент» та «Водні 

біоресурси та аквакультура», що зумовлено, зокрема, відносно незначною 

кількістю місць за державним замовленням на ці напрями. 
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Таблиця 3 
Конкурс на місця державного замовлення у 2015 році (бакалавр, 

денна форма) 
Напрям План Заяв Конкурс 

Ветеринарна медицина 180 
 

836 4,64 
Біотехнологія 10 452 45,2 
Технологія виробництва і 
переробки продукції 

79 218 2,76 
Харчові технології та інженерія 45 

 
206 4,58 

Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване 

20 195 9,75 
Водні біоресурси та аквакультура 15 170 11,33 
Маркетинг 4 150 37,5 
Менеджмент 5 148 29,6 

 
Найвищі конкурсні бали зарахованих на місця державного замовлення 

(без врахування балів вступників поза конкурсом) складали: 194,32 – на 

напрям підготовки «Ветеринарна медицина», 183,93 – «Харчові технології та 

інженерія», 181,0 – «Менеджмент», 176,82 – «Біотехнологія», 174,31 – «Водні 

біоресурси та аквакультура», 174,19 – «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва», 172,58 – «Маркетинг», 170,57 – «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Загалом 

зараховано 74 особи з конкурсним балом від 175 до 200 балів, 158 осіб – від 

150 до 175 балів, 59 осіб – від 125 до 150 балів та 10 осіб – від 100 до 125 

балів. 

Найнижчі прохідні бали зафіксовані на напрямах: «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» – 117,68, «Харчові 

технології та інженерія» – 126,52, «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування» – 149,93. 

У 2015 році до університету на різні рівні та форми навчання зараховано 

1235 осіб, що на 26% менше у порівнянні з минулим роком. 

 

Кількість зарахованих: 

Рівень бакалавра: 

- на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного 
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бюджету: 210 – денна, 11 – заочна форми навчання; 

за кошти фізичних та юридичних осіб: 93 – денна, 10 – заочна форми 

навчання; 

- на основі ОКР молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету: 

148 – денна, 72 – заочна форми навчання; 

за кошти фізичних та юридичних осіб: 49 – денна, 24 – заочна форми 

навчання; 

 

ОКР спеціаліста: 

за кошти державного бюджету: 149 – денна, 86 – заочна форми 

навчання; 

за кошти фізичних та юридичних осіб: 28 – денна, 40 – заочна форми 

навчання; 

 

Рівень магістра: 

за кошти державного бюджету: 162 – денна, 39 – заочна форми 

навчання; 

за кошти фізичних та юридичних осіб: 85 – денна, 29 – заочна форми 

навчання. 

 

Серед зарахованих на навчання на денну форму навчання для здобуття 

ступеня бакалавра: 

- 9 інвалідів І та II груп;  

- 2 сироти;  

- 23 особи, зараховані за квотами цільового прийому;  

- 25 медалістів; 

- 259 осіб – сільська молодь. 

До університету на спеціальність «Ветеринарна медицина» зараховано 

також 4 іноземних студенти: з Польщі (2 особи), Кенії (1 особа) та Палестини 

(1 особа). 



27 

 
Динаміка зарахування у 2011-2015 рр. 
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Рис. 1. Кількість студентів, зарахованих на навчання за всіма освітньо-

кваліфікаційними рівнями та ступенями на місця державного замовлення в 

2011-2015 роках 
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 Рис. 2. Кількість студентів, зарахованих на навчання за всіма освітньо-

кваліфікаційними рівнями та ступенями за кошти фізичних та юридичних 

осіб в 2011-2015 роках 
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 Рис. 3. Кількість студентів, зарахованих на навчання за всіма освітньо-

кваліфікаційними рівнями та ступенями в 2011-2015 роках 

 

Вступна кампанія 2015 року відзначилася прозорістю та відкритістю, 

якісним інформаційним супроводом абітурієнтів, доведенням державного 

замовлення на конкурсній основі відповідно до потреб ринку. 
 
 
 

2.3. 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; 
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- забезпечення проведення зовнішнього незалежного заміру знань 

студентів-випускників ОКР «Бакалавр»; 

- підготовка та сприяння участі студентів у фахових олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт тощо; 

- забезпечення впливу Університету на формування міграційних настроїв 

студентів, розширення можливостей їх працевлаштування та академічної 

мобільності; 

- здійснення, з участю Студентської колегії Університету, внутрішніх 

моніторингових досліджень «Навчальний процес очима студента» і 

«Викладач очима студента» шляхом анонімного опитування студентів, 

проведення аналізу отриманих результатів; 

- щорічне оцінювання здобутків науково-педагогічних працівників 

Університету (рейтинг) та оприлюднення результатів на офіційному веб-

сайті; 

- забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників; 

- організація внутрішнього контролю якості викладання в Університеті; 

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти тощо. 

 

Одним з важливих показників якості освітньої діяльності Університету, 

його навчальних підрозділів є успішність та якість знань студентів. 
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Рис. 9. Середній бал за результатами сесій (денна форма навчання) 
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Рис. 10. Якість та успішність навчання студентів за результатами сесій 
(денна форма навчання) 
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Рис. 11. Відсоток випускників, які одержали диплом з відзнакою (денна 

форма навчання) 
 
 

 
Рис. 12. Відсоток випускників, які одержали диплом з відзнакою (заочна 

форма навчання) 
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Рис. 13. Відсоток випускників, які одержали дипломи з відзнакою за 
формами навчання 

 
Наведені на рис. 9 – 10 відомості засвідчують достатні навчальні 

здобутки студентів Університету, крім того, вони корелюють із даними, 

ілюстрованими рис. 11 – 13, у частині співвідношення якісних показників та 

кількості дипломів із відзнакою, що виразно видно щодо ОКР «Магістр». 

Протягом п’яти років Міністерством аграрної політики України 

проводився незалежний замір знань студентів ВНЗ 3-4 рівнів акредитації  

шляхом дистанційного тестування з 16-ти напрямів. Студенти Університету 

брали участь у тестуванні з 7 напрямів (табл. 2). 

Таблиця 2 
Результати незалежних замірів знань, проведених ДУ «Науково-

методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 
вищих навчальних закладів «Агроосвіта»»   

Назва спеціальності 2013 2014 2015 
Ветеринарна медицина 4,46 4,66 4,38 
Технологія виробництва та переробки 
продукції тваринництва 4,54 4,69 4,63 

Водні біоресурси 4,4 3,97 4,48 
Харчові технології та інженерія 4,44 4,27 4,81 
Екологія та охорона навколишнього 
середовища 4,39 4,27 3,96 

Менеджмент 4,13 4,27 4,44 
Маркетинг 4,65 4,63 4,72 
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Аналіз незалежного заміру знань студентів за останні роки засвідчує, 

що середній показник рівня знань студентів у незалежному тестуванні з 4,4 у 

2014 р. зріс до 4,5 у 2015 р.  

Якість професійної підготовки студентів, крім результатів складання 

сесій, засвідчують здобутки студентів-переможців Всеукраїнської 

студентської олімпіади. 

За звітний період переможцями стали: 

1. Заячківська З.І. – (ІІ місце) факультет ветеринарної медицини; 

2. Капуза Т.С. – (ІІІ місце) факультет ветеринарної медицини; 

3. Томіцька І.М. – (ІІІ місце) факультет харчових технологій та екології. 

Переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

стали: 

1. Рогівська І.Ю. – (диплом ІІІ ступеня) біолого-технологічний факультет; 

2. Бранець Р.М. – (диплом ІІІ ступеня) факультет харчових технологій та 

екології. 

За наказом ректора Університету, студенти нагороджені грошовою 

премією, а керівникам оголошено подяку та надано можливість 

безкоштовного відпочинку в університетському оздоровчому комплексі 

«Східниця». 

 

У 2015 році іменні стипендії отримували 6 студентів університету: 

- стипендію Президента України – Рогівська І.Ю., Бранець Р.М.,             

Андрух Л.П., Митюк О.О. 

- стипендію Верховної Ради України – Бадзюнь О.О.  

- стипендію імені М.С.Грушевського –  Гебуза М.М. 

Чотирьом кращим студентам Університету в листопаді 2015 року було 

вручено  премії Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради. 
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2.4. Підвищення якості практичної підготовки студентів 

 

Практична підготовка студентів, які навчаються в Університеті 

здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в 

установах та організаціях згідно з укладеними договорами та в структурних 

підрозділах Університету, залежно від виду практики. Зокрема, згідно з 

договорами, практична підготовка студентів здійснюється більш як на 50 

базах практики (Додаток 3), у навчально-науково-виробничому центрі 

«Комарнівський», на кафедрах Університету та в їх філіях. 

Практичне навчання студентів здійснюється за допомогою організації 

двох форм практики: навчальної та виробничої. Практичну підготовку 

студенти проходять на всіх курсах згідно з навчальними планами. Для всіх 

спеціальностей розроблено наскрізні програми практик, робочі програми, 

методичні матеріали, паспорти господарств. 

Всі господарства мають достатню матеріально-технічну базу, кількість 

та різновидність тварин, сучасні технології переробки продукції 

тваринництва, що дозволяє забезпечити проведення практик студентів та 

виконувати програми практик. 

Найбільшою проблемою, що виникає під час виробничої практики, є 

незацікавленість керівника господарства у прийомі студентів на практику. 

Бази проходження практик щорічно переглядаються і затверджуються на 

вчених радах факультетів. Зокрема щорічно переглядається і належно 

оцінюється діяльність усіх філій кафедр. 

Практична підготовка студентів є органічним елементом освітнього 

процесу, оскільки в ході практик студенти мають можливість збору матеріалу 

для курсових робіт та виконання дипломних робіт (проектів).  

 

Результати захисту звітів про проходження практики подано на рис. 14. 
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Рис. 14. Середній бал захисту звітів про практику 
 

Найвищий середній бал – на кафедрі технології виробництва продукції 

дрібних тварин – 4,66 (2 БТФ), найнижчий середній бал – на кафедрі 

генетики і розведення тварин  – 3,40 (2 БТФ-СП). 
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2.5. Задіяння додаткових ресурсів для підвищення якості освітньої 

діяльності Університету 

Динамічність сучасного ринку праці, запровадження компетентнісних 

підходів зумовлюють необхідність розширення якісних параметрів 

підготовки фахівців не лише на освітню сферу, а й на особистісні можливості 

випускників. Розширення можливостей працевлаштування випускників теж 

входить до пріоритетів діяльності Університету. 

За 2015 р. з метою сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 

зроблено наступне: 

1. Розроблено та впроваджено план спільних дій із Львівським обласним 

центром зайнятості, підписано поглиблену угоду про співпрацю. 

2. Переукладено тристоронні угоди зі студентами випускних курсів 

Університету, які вступали за цільовим направленням, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1159 «Про 

підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості» та продовжили 

навчання за наступним ступенем освіти ОКР «Магістр» (чи ОКР 

«Спеціаліст»). 

Постійно надаються консультації щодо оформлення угод з 

працевлаштування. 

3. Створено електронну базу даних студентів, які навчались за 

державним замовленням та звернулись з проханням щодо сприяння 

працевлаштуванню. Ця інформація постійно оновлюється. 

4. Проведено такі заходи: 

- за підтримки Львівського обласного і Львівського міського центрів 

зайнятості 23.04.2015 р. «7-й  Ярмарок кар’єри майбутніх фахівців АПК – 

2015»; 

- 10.10.2015 р. участь у Міжнародному дні освіти дорослих «День 

професійного самовизначення. 26-й ярмарок кар’єри». На заході були 

присутні представники понад 50 підприємств, установ та організацій. 

Традиційно захід організовують Львівський обласний  центр зайнятості, НУ 
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«Львівська політехніка» за активної участі відділу сприяння 

працевлаштуванню студентів і випускників, викладачів та студентів нашого 

Університету; 

- участь у презентації проекту «Lviv Young Progect», в ході якого 

проведено зустріч з міським головою міста Львова з питань виявлення 

основних вимог бізнесу та факторів впливу на працевлаштування молоді. 

Участь у  тематичних круглих столах з представниками успішних компаній 

міста Львова. Організатор – Львівська міська рада, програма стажування 

«Перший кар’єрний крок» спільно з ГО «Асоціація фахівців з управління 

людськими ресурсами» 10.11.2015 р.; 

- у жовтні 2015 р. проведено моніторинг результатів працевлаштування, 

закріплення та переміщення випускників 2015 року випуску за місцем роботи 

за фахом, в результаті чого зі всіх факультетів отримано 65,7% підтверджень 

про працевлаштування. 

5. Надаються консультації студентам та випускникам щодо 

правильного оформлення резюме, інших документів, необхідних для 

працевлаштування за обраним фахом, а також документів для реєстрації у 

регіональній службі зайнятості. 

6. Налагоджено інтерактивну комунікацію студентів та роботодавців 

завдяки постійному оновленню контенту із працевлаштування на веб-сайті 

Університету. 

7. Координується діяльність факультетів щодо працевлаштування, 

проведення презентацій підприємств-роботодавців, надходження інформації 

про наявність вакантних місць та проведення інформаційних заходів. 

8. 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 (Додаток 2). 

9. З метою сприяння проведенню державного розподілу на факультетах 

здійснено моніторинг вакансій через управління ветеринарної медицини, 
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управління 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 

двічі на рік. Для організації і проведення державного розподілу на 

факультетах розроблено єдиний пакет нормативної документації. 

10. В Університеті відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

розроблено і впроваджено в дію  «Порядок працевлаштування випускників 

ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького». 

Підписання Україною євроінтеграційних документів, активізація 

транскордонного співробітництва, географічне розташування Університету 

розширюють можливості професійної самореалізації студентів-випускників 

за межі України. Показниками, що демонструють цю тенденцію, є академічна 

мобільність та міграційні настрої студентів.  

Поточні міграційні настрої визначаються попереднім досвідом трудової 

міграції, мотивами та чинниками переміщень, рівнем та якістю цільової 

зорієнтованості, реальними міграційними можливостями, наявністю 

прагнення до зміни місця постійного проживання тощо.  

Для виявлення міграційних настроїв серед студентів Міжнародним 

інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою НУ “Львівська 

політехніка” було проведене соціологічне опитування, в якому взяли участь 

понад 10 тис. студентів провідних вищих навчальних закладів м. Львова, 

серед яких — першо- і п’ятикурсники Львівського національного 

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

Отримані результати показали, що найчастіше бували за кордоном саме 

наші студенти (61 %), які виїжджали, в основному, з метою 

працевлаштування (14,9 %).  

Показовими є відомості щодо бажання виїхати за кордон з метою 

працевлаштування (87,7 %, що є другим показником), для навчання (88,24 %, 

що є першим показником серед львівських ВНЗ) та показник згоди 
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працювати не за фахом (23 %, найнижчий серед львівських студентів). 

Міграційно найбільш привабливими виявилися США, Німеччина і Польща, 

проте реально можливості виїзду найкращі щодо Польщі, на що найбільше 

впливали міркування про знання мови, рівень зарплати і близькість до 

України.  

Враховуючи результати цього дослідження, в Університеті запроваджене 

додаткове вивчення мов (польської, англійської), зокрема вводиться курсове 

навчання англійської мови до складання екзамену для отримання сертифікату 

рівня В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. 

Університет і далі підтримує видання єдиної в Україні 4-мовної газети 

«Gaudeamus». 

Досвід Університету із задіяння додаткових ресурсів для підвищення 

якості освітньої діяльності висвітлюється у наукових доповідях та 

публікаціях. 

 
2.6. Підвищення якості викладання в Університеті 

Вивчення можливостей підвищення якості викладання в Університеті є 

елементом внутрішньої системи контролю якості і передбачає проведення 

низки заходів. У звітний період проведено чергове анонімне анкетування у 

рамках щорічного моніторингу «Навчальний процес очима студента» та 

«Викладач очима студента». Висловлені студентами думки аналізуються 

навчально-методичним відділом, обговорюються навчально-методичною та 

вченою радами, а сформовані спільно зі Студентською колегією узагальнені 

пропозиції враховуються в кадровій політиці Університету, при формуванні 

освітніх програм, організаційно-навчальних документів тощо. 

Протягом десяти років в Університеті здійснюється рейтингова оцінка 

результатів професійної діяльності науково-педагогічних працівників в 

рамках єдиної системи атестації працівників, результати якої, починаючи з 

2014 року, висвітлюються на сайті та беруться до уваги у конкурсному 

відборі при заміщенні вакантних посад, розробці системи стимулювання 
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праці. Критерії оцінювання систематично оновлюються та адаптуються до 

сучасних обставин діяльності Університету. 

Традиційною формою підвищення якості викладання є підвищення 

кваліфікації (стажування) та практика проведення відкритих занять. За 

звітний період підвищили кваліфікацію 52 науково-педагогічні працівники, в 

тому числі за кордоном – 17, проведено більше 300 відкритих занять. 

 

Підсумовуючи звіт про навчально-методичну роботу в Університеті, 

зазначимо, що в цілому вона відповідає сучасним реаліям періоду глибокого 

реформування вищої освіти. У зв’язку із цим вона відбувалася у різних 

напрямах і полягала у забезпеченні освітньої діяльності Університету.  
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РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Наукова тематика та фінансування тем наукових досліджень 

 Наукова і науково-дослідна робота в Львівському національному 

університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 

велася відповідно до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки і 

здійснювалась працівниками 32 кафедр навчально-наукових центрів і 

лабораторій, а також у науковій бібліотеці. Завдання науково-дослідної 

частини університету є координація наступних напрямків: трансферу 

технологій, захисту прав інтелектуальної власності, комерціалізації наукових 

розробок та створення сприятливого середовища для розвитку інноваційного 

бізнесу, атестації, підвищення кваліфікації та підготовки кадрів вищої 

кваліфікації, розробки стратегії щодо покращення якості наукових видань 

університету, організації науково-дослідної роботи студентів, аспірантів, 

молодих вчених, організації і проведення масових наукових заходів, науково-

технічна співпраця з іноземними науковими закладами та установами, 

грантової діяльності та ін. 

 

3.2. Основні результати наукової діяльності у 2015 році 

Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників 

університету викладено в монографіях, підручниках, посібниках, наукових 

статтях. У 2015 році науковцями університету у вітчизняних і закордонних 

виданнях опубліковано 23 монографії, 63 підручники і навчальні 

посібники, 705 наукових статей, 101 навчально-методичних видань для 

забезпечення навчального процесу університету. Починаючи з 2000 року 

науковцями університету опубліковано 170 статей в наукометричних базах 

даних Scopus і Web of Science. 

Показники цитованості за наукометричною базою Scopus: h індекс - 27 

Кількість цитувань 450 (всього), 18 (у 2015 році) 
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За 2015 рік у виданнях, які входять в наукометричні бази даних Scopus і 

Web of Science опубліковано 6 статей вченими університету. 

По підрозділах (Scopus): 

Факультет ветеринарної медицини    1статей 

Біолого-технологічний факультет   1 стаття 

Факультет харчових технологій    2 стаття 

Факультет економіки та менеджменту   2 статті 

Табл. 3.3.  
Інформація про публікації науково-педагогічних працівників 

університету у виданнях, які внесені до наукометричних баз даних 
(впорядковано за h-індексом) 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ініціали 

Підрозділ, в якому 
працює науковець 

кількість 
публ. в 
Scopus 

Кільк 
цит. h-індекс 

1 Федорчук А.О. 
кафедра 

біологічної і 
загальної хімії 

86 246 11 

2 Ціж Б.Р. 

кафедра 
загальнотехнічних 

дисциплін та 
контролю якості 

продукції 

19 40 4 

3 Чайковський Б.П. 
кафедра безпеки 
виробництва та 

механізації 
12 26 3 

4 Білонога Ю.Л. 

кафедра 
загальнотехнічних 

дисциплін та 
контролю якості 

продукції 

5 1 1 

5 Чохань М.І. 

кафедра 
загальнотехнічних 

дисциплін та 
контролю якості 

продукції 

6 6 1 

6 Павлик М.Р. кафедра фізики 6 4 1 
7 Сас Н.Б. кафедра фізики 5 7 3 

8 Степанюк О.І. 

кафедра 
інформаційних 

технологій у 
менеджменті 

5 12 2 
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Рис.3.1. Динаміка публікацій монографій науковцями університету 
 

Табл. 3.4. 
Розподіл кількості та обсягу опублікованих монографій за структурними 

підрозділами університету в 2015 році 

Факультети, 
інститути 

Кількість 
штатних 
працівників 

Кількість 
монографій 
(розділів у 
монографіях) 

Кількість 
друкованих 
аркушів 

Кількість 
друкованих 
аркушів на 
одного 
штатного 
працівника 

Факультет 
ветеринарної 
медицини 

78 4 885 11,3 

Біолого-
технологічний 
факультет 

67 - - - 

Факультет 
харчових 
технологій 

68 3 921 13,5 

Факультет 
економіки та 
менеджменту 

76 16 3702 48,7 

 
Наукові дослідження працівників апробовані на конференціях, наукових 

семінарах в інших масових наукових заходах. 

Протягом 2015 року підрозділами університету заплановано та 

проведено 25 наукові, науково-практичні конференції, семінари, 
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інформаційні дні з проблем вищої освіти і науки. Проведено 3 міжнародних 

та 22 наукових заходів всеукраїнського рівня. 

 

Серед наукових заходів міжнародного та всеукраїнського рівнів 

найактуальнішими стали: 

1. Науково-виробнича конференція-зустріч випускників факультетів 

ветеринарної медицини, біолого-технологічного і харчових технологій та 

екології, Львів, 5 червня 2015 р. 

2. Науково-практичний семінар для спеціалістів ветеринарної медицини: 

«Ветеринарна анестезіологія». «Ендоскопічне дослідження собак і котів» 

3. Практичні курси для лікарів ветеринарної медицини та студентів 

«Клінічна лабораторна діагностика у практиці ветеринарного лікаря». 

4. Практичні курси для лікарів ветеринарної медицини та студентів 

«Основи ехокардіографії у дрібних тварин». 

5. Практичні курси для лікарів ветеринарної медицини та студентів 

«Методи специфічної діагностики інфекційних хвороб тварин з 

використанням полімеразної ланцюгової реакції. Діагностика небезпечних 

інфекційних хвороб тварин».  

6. Практичні курси для лікарів ветеринарної медицини та студентів 

«Практичний курс з ультразвукової діагностики вагітності та патології 

репродуктивної системи у продуктивних тварин».  

7. Міжнародна науково-практична конференція з нагоди завершення 

проекту по створенню ветеринарної школи передових методів діагностики зі 

спеціалізованими лабораторіями. 

8. IIІ Міжнар. наук-практ конф. “Європейський вектор – нові виклики та 

можливості”. 

9. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Парадигми 

національно-патріотичного виховання у ВНЗ». 
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10. Міжнародна науково-технічна конференція «Інноваційні 

технології в харчовій промисловості», присвячена 25-річчю факультету 

харчових технологій 

Участь у виставках. 

Вподовж 2015 року Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького взяв участь у 4 національних 

та 3 міжнародних виставках, серед них: 

- Міжнародна науково-практична виставка-ярмарок, 9 травня 2015 року, 

- Всеукраїнська виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник». – 

Львів, 2-6 жовтня 2015., 

- ІІ Міжнародна виставка «Осінній салон «Вища освіта», Львів, 16-17 

жовтня 2015 р. 

- VIII спеціалізована виставка «АгроТехніка-2015», Львів 4-6 березня 

2015 р. 

- XXVІІ Міжнародна агропромислова виставка «АГРО -2015» 3-6 червня 

2015, Київ. 

- Міжнародна виставка “Дні польського сільського господарства” Львів, 

27-28 серпня 2015 року. 

- Ярмарок «Добрі традиції Галичини», 14 листопада, Львів. 

Наукові періодичні видання університету. 

Університет видає фаховий в Україні «Науковий вісник Львівського 

національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З.Гжицького», який виходить 2 рази в рік за такими напрямами: 

ветеринарні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки, технічні 

науки, а також 1 науковий журнал “Сільський господар”, який видається 

щомісячно. У 2015 році Науковий вісник отримав власний ISSN (2413-

5550). 
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3.3. Розвиток інноваційної наукової діяльності та інфраструктури 

університету 

У звітному 2015 році від університету подано 16 заявок на отримання 

охоронних документів: 2 з них - патенти на винахід, 14 - патенти на корисну 

модель. Це наукові розробки факультету ветеринарної медицини, харчових 

технологій та біолого-технологічного факультету .  

 

24

60

43

2013 2014 2015

Отримано

 
Рис.3.2. Патенти на корисну модель 

 
Перелік поданих заяв на отримання охоронних документів за 2015рік 

- Подані заяви на отримання патентів на корисну модель: 

1. Лесів С.М. та ін. «Спосіб використання активуючого препарату, який 

збільшує молочну продуктивність корів без підвищення рівня годівлі», u 

2014 13873, дата подання 24.12.2014 р. на Патент України. Позитивне 

рішення на видачу Патенту України від 13.10.2015 р. 

2. Спосіб підвищення генетичного потенціалу продуктивності 

племінних гусей». № u201507017. Дата подачі – 14.07.2015. Позитивне 

рішення –  18.11.2015. Кирилів Я.І., Фіялович Л.М. 

 

Серед діючих охоронних документів у 2015 році університетом 

отримано - 50. Серед них 42 патентів на корисну модель та 8 авторських 

свідоцтва. 
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Перелік отриманих охоронних документів за 2015рік 

- Патенти на корисну модель: 

1. Деклараційний патент України на корисну модель №98828, Спосіб 

гістохімічного визначення жирних кислот в м’ясі та м’ясопродуктах за 

мікроскопічного дослідження.. МПК GO1N 33/12 (2006.01). Заявл. 

14.11.2014. Опубл. 12.05.2015. Бюл. №9. Автори: Богатко Н. М., Сердюков Я. 

К., Яценко І. В., Салата В. З., Богатко Д. Л. 

2. Деклараційний патент України на корисну модель №100821 Спосіб 

визначення тривалості зберігання варених ковбас. МПК GO1N 33/12 

(2006.01). Заявл. 02.03.2015. Опубл. 10.08.2015. Бюл. №15. Автори: 

Ковбасенко В. М., Салата В. З., Хімич М. С., Ушаков Ф.О.  

3. Деклараційний патент України на корисну модель №100823, Спосіб 

виявлення фальсифікації ковбасних виробів нехарчовими та іншими 

домішками. Україна, МПК GO1N 33/12 (2006.01). Заявл. 02.03.2015. Опубл. 

10.08.2015. Бюл.№15.Автори: Ковбасенко В. М., Салата В. З., Хімич М. С., 

Ушаков Ф.О. 

4. Деклараційний патент України на корисну модель UA 92933 від 

27.12.2015. Спосіб профілактики післяродової патології корів аерозольним 

препаратом «Цефген» / Дмитрієв І.М., Лазуткіна А.О., Кацараба О.А., 

Жигалюк С.В., Стравський Я.С.,Лук’яник І.М., Дмитрів О.Я., Кава С.Й. 

5. Сторчак Ю.Г., Кісера Я.В. Профілактичний засіб для боротьби із 

пневмококовою інфек¬цією телят. Патент на корисну модель 99019UA 

Україна, МПК А61К3909, від 12.05.2015 р. 

6. Сторчак Ю.Г., Кісера Я.В. Спосіб виготовлення вакцини для 

профілактики пнемококо¬вої інфекції телят. Патент на корисну модель 

99020UA Україна, МПК А61К3909 від 12.05.2015 р. 

7. Лесів С. М., Гармата Л. С., Стибель В. В., Стояновський В. Г. Патент 

на корисну модель № 100348 Україна, МПК (2015.01) А23К 1/00. «Спосіб 

збільшення маси яловичини у відгодовувальної худоби». 
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8. Лесів С. М., Стибель В. В., Стояновський В. Г., Гармата Л. С. Патент 

на корисну модель № 100069 Україна, МПК (2015.01) А01К 47/00, А01К 

47/06. «Спосіб навощування бджолиних рамок за допомогою природних 

джерел енергії».  

9. Лесів С. М., Стибель В. В., Стояновський В. Г., Гармата Л. С. Патент 

на корисну модель № 100446 Україна, МПК (2006.01) А 61 М 1/14. «Спосіб 

насичення крові киснем».   

10. Патент України на корисну модель №100820, МПК-А23К 1/16, А61К 

36/00.  Лукащук Б.О., Слівінська Л.Г., Березовський Р.З., Ястребов К.Ю. 

Спосіб профілактики незаразних хвороб шлунково-кишкового тракту 

підсисних поросят. Опубліковано у Бюл. №15, 10.08.2015 року. 

11. Патент на корисну модель №102569. Спосіб лікування собак 

службових порід за гепатодистрофії. Л.Г. Слівінська, Т.М.Гудима. 

Опубліковано у Бюл. №22, 25.11.2015 року. 

12. Патент на корисну модель №102568. Спосіб лікування собак за 

гепатодистрофії. Л.Г. Слівінська, Т.М.Гудима. Опубліковано у Бюл. №22, 

25.11.2015 року. 

13. Патент на корисну модель №102791 “Спосіб профілактики 

вітамінно-мінеральної недостатності у молодняка великої рогатої худоби”. 

Л.Г. Слівінська, Є.М. Колтун, В.І. Русин, І.А. Максимович, М.І. Леньо, Б.О. 

Чернушкін. Опубліковано у Бюл. №22, 25.11.2015 року. 

14. Деклараційний патент України на корисну модель № 102263. Спосіб 

корекції гематологічних показників свиней за умов лікування респіраторних 

захворювань запального характеру/ Музика В.П., Коцюмбас І.Я., Гутий Б.В. - 

№ u2015 03492; Заявл. 14.04.2015, Бюл. № 20. 

15. Деклараційний патент України на корисну модель №102567 Спосіб 

корекції імунної системи телят за умов антибіотикотерапії, при лікуванні 

респіраторних захворювань запального характеру / Музика В.П., Коцюмбас 

І.Я., Гутий Б.В. - № u2015 03477; Заявл. 14.04.2015, Опубл. 10.11.2015 . Бюл. 

№ 21. 
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16. Деклараційний патент України на корисну модель №102567 Спосіб 

корекції ферментної системи антиоксидантного захисту організму 

глибокотільних корів за ендотоксикозу / Гримак Я.І, Гунчак В.М.,  Гутий Б.В. 

- № u201504747; Заявл. 15.05.2015, Опубл. 10.11.2015 . Бюл. № 21. 

17. Стояновський В.Г., Гармата Л.С. та інші. Патент України на корисну 

модель № 100069 “Спосіб нарощування бджолиних рамок за допомогою 

природніх джерел енергії” // Київ – 10.07.2015, Бюл. № 13. 

18. Стояновський В.Г., Гармата Л.С. та інші. Патент України на корисну 

модель № 100348 “Спосіб збільшення маси яловичини у відгодовувальної 

худоби” // Київ – 27.07.2015, Бюл. № 14. 

19. Стояновський В.Г., Гармата Л.С. та інші. Патент України на корисну 

модель № 100446 “Спосіб насичення крові киснем” // Київ – 27.07.2015, Бюл. 

№ 14. 

20. Спосіб підвищення інтенсивності росту кролів при вирощуванні на 

м’ясо / Дармограй Л.М., Лучин І.С., Шевченко М.Є. // Патент України на 

корисну модель 97886, МПК А01К 67/02; А23К 1/06. заявл. 13.10.2014; 

опубл. 10.04.2015 – Бюл. №7. 

21. Лесів С.М. та ін. Патент України на корисну модель № 100069 

«Спосіб навощування бджолиних рамок за допомогою природних джерел 

енергії» // Київ – 10.07.2015, Бюл. № 13. 

22. Лесів С.М. та ін. Патент України на корисну модель № 100348 

«Спосіб збільшення маси яловичини у відгодовувальної худоби» // Київ – 

27.07.2015, Бюл. № 14. 

23. Лесів С.М. та ін. Патент України на корисну модель № 100446 

«Спосіб насичення крові киснем» // Київ – 27.07.2015, Бюл. № 14. 

24. Патент U 2014 11634 України на корисну модель МПК A61K 31/44. 

№97923. Спосіб корекції імунного статусу та функції органів кровотворення 

телят молочного періоду вирощування / О.В. Яремко; заявник і 

патентовласник Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. - №11634; заявл.27.10.2014; 
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опубл. 10.04.2015, Бюл. №7. 

25. Деклараційний патент України на корисну модель № 98834 Спосіб 

підвищення продуктивності та якості інкубаційних яєць гусей / Кирилів Я.І., 

Фіялович Л. М. Бюл. № 9 – 5с. 

26. Шаловило С.Г.,  Добрянський С.А.,  «Спосіб вирощування 

ремонтних телиць молочного періоду». Деклараційний патент на корисну 

модель № 82311, від 25.07.2013 р. 

27. Ковбаси напівкопчені із використанням рослинної та пряно-

ароматичної сировини / Паска М.З., Маркович І.І.: Технічна інструкція № 

10.1-00492990-002:2015 – [Чинний від 2015-02-27]. – Л.: ЛНУ ВМ та БТ ім. 

С.З. Гжицького, 2015. – 40 с. 

28. Патент України на корисну модель UA № 98752; МПК (2015.01): 

A01К 67/02 (2006.01), A61D 7/00, A61К 35/28 (2015.01). Спосіб підвищення 

імунної реактивності та корекція стресового стану птиці перед забоєм / 

Грабовський С. С., Кирилів Я. І., Грабовська О. С., Сухорська О. П.; заявник і 

патентовласник Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. - № u 2014 11148 ; заявл. 

13.10.2014 ; опубл. 12.05.2015 , Бюл. № 9-4 с  

29. Патент України на корисну модель UA № 98958; МПК (2015.01): 

A01К 67/02 (2006.01), A61D 7/00, A61К 35/28 (2015.01). Спосіб підвищення 

імунної реактивності та корекції стресового стану кроликів перед забоєм / 

Грабовський С. С., Кирилів Я. І., Грабовська О. С.; заявник і патентовласник 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького. - № u 2014 13302 ; заявл. 11.12.2014 ; 

опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9 - 4 с. 

30. Деклараційний патент № 94997 України, МПК А23С 15/02. Спосіб 

виготовлення кисловершкового масла з пробіотичними властивостями / Л.Я. 

Мусій, О.Й. Цісарик; заявник і власник ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького. 

- № u 2014 06295; заявл. 06.06.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23. 

31. Деклараційний патент № 95115 України, МПК А23С 15/02. Спосіб 
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виготовлення кисловершкового масла з функціональними властивостями / 

Л.Я. Мусій, О.Й. Цісарик; заявник і власник ЛНУВМ та БТ імені С.З. 

Ґжицького. - № u 2014 07283; заявл. 27.06.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 

23. 

32. Спосіб виробництва кисломолочних напоїв: Патент на корисну 

модель: № 94228 Україна: МПК-7: А 23 С 9/13 (2006.01) / В.О. Наговська, 

О.Р. Михайлицька, Н.Б. Сливка; Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького. −u 2014 03298; 

заявл. 31.03.2014; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21. – 4 с. 

33. Деклараційний патент на корисну модель №88599 України, МПК 

(2014.01) А61К 35/00  Бойчук Р.М., Бойчук Р.Р., Бойчук О.Р., Бінкевич В.Я., 

Микитин Л.Є., Білик О.Я., Гачак Ю.Р. «Мазь для лікування хвороб суглобів 

та м’яких тканин». Заявл. 30.09.2013. Опубл. 25.03.2014. Бюл. № 6. 

34. Деклараційний ПУ №94998 «Спосіб виробництва кисломолочного 

сиру «Домашній імунний»» (Гачак Ю.Р., Тицейко Н., Ваврисевич Я.С., 

Бінкевич В.Я.), 2014. 

35. Деклараційний ПУ №94996 «Спосіб виробництва кисломолочного 

напою «Наріне імунний»» (Гачак Ю.Р., Пирка В., Варивода Ю.Ю.), 2014. 

36. Деклараційний ПУ № 88599 на корисну модель «Спосіб 

виготовлення мазі для лікування хвороб суглобів та м»ясних тканин» ( 

Бойчук Р.М., Бінкевич В.Я., Микитин Л.Є., Гачак Ю.Р. заявник і власник 

ЛНУВМ та БТ імені С.З Гжицького), 2014. 

37. Деклараційний патент України на корисну модель № u 2015 01858. 

Консорціум мікроорганізмів Lactobacillus plantarum, Leuconostoc 

mesenteroides ssp. mesenteroides, Lactococcus lactis ssp. lactis, Lactococcus 

garvieae, Enterococcus faecium для виробництва сиру бринза / Сливка І.М., 

Цісарик О.Й.: заявник і власник патенту Львівський національний 

університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З Гжицького. – 

заявл. 02.03.2015 р., позитивне рішення 03.06.2015. 

38. Деклараційний патент на корисну модель №100687 України, МПК 
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(2006.01) А23С 9/12  Гачак Ю.Р., Наговська В.О., Білик О.Я., Регусевич С.В. 

«Спосіб виробництва йогурту з козиного молока». Заявл. 05.01.2015. Опубл. 

10.08.2015. Бюл. № 15. 

39. Позитивне рішення «Спосіб виготовлення плавлених сирів з 

додаванням фітоприправи «10 овочів» / Гачак Ю.Р., Зінкевич В.Я., Яценко 

І.В. –Київ. – 5 с. 

40. Позитивне рішення «Спосіб виготовлення плавлених сирів з 

додаванням фітоприправи «Карі» / Гачак Ю.Р., Ваврисевич Я.С.-Київ –Київ. 

– 5 с. 

41. Патент України на корисну модель № 100688. Застосування 

відпрацьованого сорбенту після очищення стічних вод м’ясопереробних 

підприємств (наприклад, цеоліту) як засобу для підвищення родючості 

сільськогосподарських угідь. / Мацуська О.В., Параняк Р.П., Гумницький 

Я.М.; заявник і патентовласник Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Опубл. 

10.08.2015. Бюл. № 15. – в Україні. 

42. Патент України на корисну модель UA № 98752; МПК (2015.01): 

A01К 67/02 (2006.01), A61D 7/00, A61К 35/28 (2015.01). Спосіб підвищення 

імунної реактивності та корекція стресового стану птиці перед забоєм / 

Грабовський С. С., Кирилів Я. І., Грабовська О. С., Сухорська О. П.; заявник і 

патентовласник Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — № u 2014 11148 ; заявл. 

13.10.2014 ; опубл. 12.05.2015 , Бюл. № 9. - в Україні. 

 

- Технічні Умови: 

1. Засіб лужний мийно-дезінфікуючий "Сан-актив": НТД /Перкій Ю.Б., 

Кухтин М.Д., Салата В.З. та ін. – Львів, 2015.– Технічні умови України (ТУ У 

20.2−39139367−005:2015). 

2. Гунчак В.М. Технічні умови на препарат “Тиреомагніл” ТУ У 21.2.- 

00492990 – 007: 2015. ДКПП 21.20.2, УКНД 11.220 / В.М. Гунчак, Я.І. 
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Гримак, В.І. Завірюха, Ю.М. Леньо, Л.В. Курилас. – Львів, 2015. – 23 с. 

3. Розроблено профілактичний засіб «ПНЕВМО-ПРО» проти 

пневмококової інфекції: Сторчак Ю.Г., Кісера Я.В. Технічні умови: ТУ У 

21.2 – 00492990– 010:2015. Профілак-тичний засіб «ПНЕВМО-ПРО». 

Затвердж. ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, ТК №132 «Засоби 

захисту тварин, корми та кормові добавки» від 5.ХІ.2015. - 24 с. 

4. Препарат ветеринарний «Лактовет». Технічні умови (Пеленьо Р.А.) 

2015 

5. Препарат ветеринарний «Івермеветіс» для ін’єкцій. Технічні умови 

(Пеленьо Р.А.) 2015 

6. Данко Г.В., Гунчак В. М., Гуфрій Д. Ф., Гутий Б. В., Курилас Л. В. 

Технічні умови України: ТУ У 21.2 – 00492990– 009:2015 ТК №132 “Засоби 

захисту ветеринарної медицини та тварин, корми та кормові добавки” від  

15.10.2015. - 25 с. 

7. Гунчак В.М., Гримак Я.І., Завірюха В.І. і співав. Технічні умови 

України: ТУ У 21.2 – 00492990– 007:2015 Препарат «Тиреомагніл» 

Затверджено Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України 

від 28.10.2015. – Львів, 2015. – 20 с. 

8. Ковбаси напівкопчені із використанням рослинної та пряно-

ароматичної сировини / Паска М.З., Маркович І.І.: Технічні умови № 10.1-

00492990-001:2015 – [Чинний від 2015-02-27]. – Л.: ЛНУ ВМ та БТ ім. С.З. 

Гжицького, 2015. – 33 с. 

 

3.4. Ефективність роботи аспірантури та докторантури 

Функціонування докторантури, аспірантури в Львівському 

національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З.Гжицького обумовлено наявністю висококваліфікованих науково-

педагогічних кадрів, сучасною науково- дослідною, експериментальною та 

матеріально-технічною базами, науковими школами, за якими проводиться 

підготовка кадрів вищої кваліфікації. 
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На даний час в аспірантурі навчається 39 аспіранти (з них 4 перебуває у 

академічній відпустці), 27 аспірант – з відривом від виробництва (з них 4 

перебуває у академічній відпустці) та 12 –аспірантів навчається без відриву 

від виробництва, 1 – на платній формі навчання. На всіх етапах підготовки 

фахівців в університеті залучені доктори наук та кандидати наук.  

В докторантурі навчається 7 докторантів з відривом від виробництва, з 

них 1 в перебуває у академічній відпустці. 

 

3.5. Студентська наукова робота 

Науково-дослідна робота студентів університету є одним з важливих 

засобів підвищення якості підготовки та виховання спеціалістів з вищою 

освітою, здатних творчо застосовувати у практичній діяльності досягнення 

науково-технічного і культурного прогресу. Координує студентську наукову 

роботи Рада 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. Університет 

пропагує наукові цінності, організовує молодіжні наукові заходи. 

Професорсько-викладацьким складом кафедр університету ведеться 

робота з особливо обдарованими студентами. У 2015 році особливо 

обдарованими визнано 179 студенти університету. З їх числа 

виокремлюються найбільш обдаровані до виконання наукових досліджень. За 

кожним таким студентом закріплено викладача кафедри, який 

цілеспрямовано готує майбутнього науковця до участі у Всеукраїнських 

студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, інших конкурсах, 

грантових програмах, до виконання наукових завдань кафедри. 

До студентської науково-дослідної роботи у 2015 році було залучено 

738 студентів університету. Протягом звітного періоду в університеті діяли 

32 наукових гуртки (студенти 1-4 курсів), 15 проблемні групи (студенти 5 

курсу), 8 наукових семінарів (магістранти, аспіранти, викладачі). 
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У березні-травні 2015 року студенти університету традиційно взяли 

участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах студентських 

наукових робіт. 22 студенти університету стали переможцями і призерами 

Всеукраїнських студентських наукових змагань. Пройшовши відбір у три 

етапи, стипендіатами стали 4 студенти університету.  

Студенти університету працюють над виконанням курсових і 

дипломних робіт відповідно до навчальних планів і державних стандартів. Їх 

залучають до участі у виконання кафедральних наукових робіт та 

госпдоговірних науково-дослідних проектів.  

Підсумки наукової діяльності студентів університету традиційно 

висвітлюються у щорічному збірнику студентських наукових праць, в якому 

апробують свої перші наукові дослідження понад 150 студентів університету, 

а також публікаціями наукових статей в фахових виданнях України. Загалом 

у 2015 році студентами університету здійснено 228 публікацій, серед яких: 

128 наукових статей (8 самостійно і 120 у співавторстві), 100 тези 

конференцій. 

Кафедрами університету разом із студентськими громадськими 

організаціями у 2015 році організовано і проведено ряд наукових заходів, 

спрямованих на апробацію та оприлюднення студентських наукових 

досліджень і здобутків. 
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3. 6. Діяльність Наукової бібліотеки 
 

Основні завдання діяльності Наукової бібліотеки ЛНУВМ та БТ імені 

С. З. Ґжицького ґрунтується на законодавчих та нормативних документах в 

галузі вищої освіти, сільського господарства, і відображені у Положенні про 

Наукову бібліотеку та річному плані. 

Наукова бібліотека ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького залишається 

центром інформаційного забезпечення навчального і наукового процесів, 

обміну інформацією, надання інформаційних послуг. 

В 2015 році університет став осередком проведення студентських 

конференцій та багатьох інших заходів, в яких бібліотека брала активну 

участь шляхом організації книжкових виставок, переглядів літератури, а 

саме: 

- Міжнародна наукова студентська конференція «Проблеми та 

перспективи розвитку технологій і екобезпеки продукції» - 14-15 травня 

2015р. 

- Міжнародна наукова студентська конференція «Перспективи 

розвитку ветеринарної медицини» - 21-22 травня 2015 р. 

- Конференція-зустріч випускників університету - 4-5 червня 2015 р. 

- Конференція до Дня працівника харчової промисловості - 22 жовтня 

- Конференція до Дня працівників сільського господарства - 10 

листопада. 

- XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Молоді вчені у 

вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної 

медицини» - 3-4 грудня 2015 року. 

Упродовж звітного періоду зусилля Наукової бібліотеки університету 

були спрямовані на вдосконалення бібліотечно-інформаційного 

обслуговування, приведення інформаційних ресурсів у відповідність до 

зростаючих потреб користувачів. Поєднуючи використання традиційних і 

електронних ресурсів у своїй роботі, бібліотека активно впроваджує 
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інноваційні технології також у культурно-просвітницьку роботу. Віртуальні 

книжкові виставки поряд з традиційними стають одним з основних засобів 

впливу на формування читацької уваги та зацікавленості в книзі. 

Сьогодні колектив бібліотеки працює з автоматизованою 

інформаційно-пошуковою системою. Поповнює і редагує електронний 

каталог і бази даних. Бібліотека гостро відчуває відсутність повнотекстових 

електронних видань. Відсутній механізм надходження в бібліотеку в 

електронному варіанті наукових праць співробітників університету. Збірник 

«Науковий вісник» - єдиний, що надійшов в бібліотеку в електронному виді. 

Для вищого навчального закладу необхідність створення електронної 

бібліотеки зумовлена потребою вирішення проблеми інформаційного 

забезпечення та збереження інформаційних ресурсів книгозбірні, тому 

ми розпочали створювати електронні копії книжкових видань (найбільш 

активного попиту) та електронних копій статей з фонду рідкісної книги, які 

формуються на основі послуг сканування. 

У 2015 році відбулась повна реконструкція бібліотечного веб-сайту. 

Працівники бібліотеки забезпечують усім бажаючим не тільки доступ, але і 

кваліфіковану інформаційно-консультаційну допомогу при оволодінні 

навичками інформаційної грамотності, навчають користувачів ефективному 

пошуку інформації в Інтернеті та користування інформаційними ресурсами. 

Сучасний розвиток бібліотечно-інформаційних технологій пов'язаний з 

корпоративним співтовариством, запровадженням корпоративної 

каталогізації, методик запозичення бібліографічних записів із зовнішніх баз 

даних. Наукова бібліотека ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького має 

домовленість, про співпрацю в «Придніпровському корпоративному 

каталозі» щодо узгоджених назв журналів у 2016 році. 

Бібліотекою підготовлено в електронній формі бібліографічний 

покажчик «Трансплантація ембріонів у великої рогатої худоби», а також 

бібліографічні списки літератури, які доступні на веб-сайті бібліотеки. 

Площа бібліотеки складає 765, 2 м. кв. В структуру бібліотеки входять: 
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2 абонемента, 3 читальних зали на 200 місць, книгосховище, відділ 

комплектування, інформаційно-бібліографічний відділ. 

Бібліотека має, 12 комп’ютерів, 1 ноутбук, 1 принтер, 1 БФП (сканер, 

принтер, ксерокс). До мережі Інтернет підключено 12 комп’ютерів. 

Читальний зал №1 використовує технологію Wi-Fi.Бібліотека використовує в 

своїй роботі програмне забезпечення ІРБІС-64. 

Протягом року основна увага приділялась підвищенню та 

удосконаленню професійних навичок роботи в умовах подальшого 

використання новітніх технологій, навчанню інноваційним формам і методам 

роботи. 

Наукова бібліотека університету постійно прагне забезпечити якісно 

новий рівень обслуговування користувачів. Під впливом змін, що 

відбуваються у глобальному інформаційному просторі, книгозбірня змушена 

удосконалювати не тільки технології своєї роботи, а й переглядати вже 

сформовані підходи та поняття, по-новому організовувати свій 

інформаційний простір, який має сприяти доступу користувачів до 

необхідних документів та даних незалежно від того, у якому вигляді вони 

представлені та де зберігаються. 

Наукова бібліотека ЛНУВМ та БТ забезпечує інформаційні потреби, 

пов’язані з навчальною та науковою діяльністю викладачів та студентів. У 

структуру університету входять п’ять факультетів, на яких навчаються 

студенти стаціонарної і заочної форм навчання. На базі університету 

створена мережа навчально-консультаційних центрів системи дистанційного 

навчання. В інституті післядипломної освіти проходять перепідготовку та 

підвищують свою кваліфікацію спеціалісти агропромислового комплексу. 

Як структурний підрозділ ВНЗ книгозбірня забезпечує інформацією та 

відповідними документами навчальний процес. Водночас вона виконує 

функції як спеціальної, так і публічної бібліотеки, надаючи студентам, 

аспірантам та співробітникам позапрограмні матеріали, виконуючи 

індивідуальні запити. 
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Надання бібліотечно-інформаційних послуг, постійне їх 

удосконалення, забезпечення оперативності та доступності, 

диференційований підхід у роботі з користувачами, якісне обслуговування та 

використання навчального фонду - все це враховується при організації 

системи обслуговування в бібліотеці. 

У звітному році для міжбібліотечного книгообміну було відібрано з 

фондів бібліотеки відповідну літературу: книги та журнали різних років. 

Дублетні, які є в достатній кількості, та такі, що не користуються попитом. В 

процесі перевірки фонду рідкісної книги були виявлені відбитки журнальних 

статей та наукових праць з ветеринарії довоєнного періоду на польській мові. 

Дублетні видання-відбитки, не фахова періодика, книги різних років, 

авторами яких є вчені нашого університету, відображені в розділі 

«Пропозиції обмінно-резервного фонду» на веб-сайті бібліотеки. Це дозволяє 

обміняти документи на необхідні, затребувані користувачами. 

Основою роботи відділу є такі інформаційні ресурси: фонд друкованих 

видань та неопублікованих документів на паперових носіях, періодичні та 

продовжувані видання наукового та навчального призначення, спеціальні 

види літератури: дисертаційні роботи, автореферати дисертацій, магістерські 

роботи, видання рідкісної книги. Організація та збереження цих фондів є 

однією з провідних функцій відділу до якого входить: розстановка та 

перевірка фонду, його аналіз, відбір старих і непрофільних видань, 

підготовка до списання та реставрація літератури. На даний час, на жаль, в 

книгозбірні відсутні документи на змінних носіях, а електронних видань 

бібліотека має ще в недостатній кількості. 

Інформаційно-бібліотечне обслуговування в книгозбірні націлене на 

використання нових джерел інформації, які можна почерпнути в он-лайн 

режимі з національних та міжнародних баз даних, що дає можливість 

отримання реферативної та повнотекстової інформації студентам, аспірантам 

та іншим користувачам. 

В 2015 році бібліотечним обслуговуванням за єдиною реєстраційною 
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картотекою було охоплено 5182 користувачі. 

 
В 2015 році зменшилась кількість читачів-студентів заочної форми 

навчання в зв’язку зі зменшенням державного замовлення. Зате збільшилась 

кількість віддалених користувачів, завдяки реконструйованому, краще 

організованому (з покращеним дизайном) веб-сайту, який став актуальним 

інформаційним ресурсом книгозбірні: висвітлює роботу бібліотеки та її 

інформаційні послуги. Кількість звернень до веб-сайту бібліотеки становила 

1510 користувачі, з них нових - 1334 і це, в основному, за останні 4 місяці. До 

цього періоду він був на реконструкції, а на початку року працював ще 

попередній сайт 

Інформаційно-бібліотечне обслуговування в книгозбірні націлене на 

використання нових джерел інформації, які можна отримати в он-лайн 

режимі з національних та міжнародних баз даних, що дає можливість 

отримати реферативну та повнотекстову інформацію для студентів, 

аспірантів та інших користувачів. 

В 2015 році бібліотекою скористалися 5182 користувачі, видано 
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429755 примірники друкованої продукції, з них - 294360 навчальної 

літератури. Загальна кількість відвідувань становила 172136 користувачі. 

 
Основна робота абонементів навчальної та художньої літератури 

скерована на обслуговування користувачів різних категорій: студентів денної 

та заочної форми навчання, професорсько-викладацького складу, аспірантів, 

здобувачів, співробітників вузу. Диференційований підхід в обслуговуванні 

допомагає краще задовольнити запити читачів. 

Основні напрямки роботи відділу: оперативне і якісне обслуговування 

читачів за першим запитом; робота з фондом та його збереження; робота з 

боржниками; культурно-просвітницька робота; співпраця з іншими 

підрозділами університету; підвищення кваліфікації й професійного рівня 

працівників відділу. 

Протягом 2015 року читальний зал відвідало 131098 користувачів, 

кількість виданих документів становила 321845 примірників, з них 199857 

навчальної літератури. 

Серед виданих читачам книг 250940 примірників українською мовою, 

69943 - російською мовою, 962 - іншими мовами. 
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Важливою складовою роботи читального залу є культурно- 

просвітницька діяльність: організація книжкових виставок, переглядів, 

виставок нових надходжень, тематичних, інформаційних , презентацій книг, 

відеопереглядів та ін. 

Культурно-просвітницька робота, яку проводить наукова бібліотека 

нашого ВНЗ, є складовою частиною освітянської діяльності університету. 

Вона сприяє духовному збагаченню студентів, їх морально-естетичному 

розвитку, збереженню національних звичаїв та традицій. 

Плани виховної роботи бібліотеки координується з кафедральними 

планами, які спрямовані на відродження національно-культурних традицій, 

піднесенні духовності відзначенням днів пам'яті видатних діячів науки і 

культури. 

Важливу роль у виховному процесі відіграють книжкові виставки та 

сучасні інформаційні технології для поширення інформації про видавничу 

продукцію. Бібліотечна виставка стала помічником і читача, і бібліотекаря в 

організації читання, для якої характерні такі риси, як актуальність, 

оперативність, динаміка. 

Головне завдання бібліотеки - забезпечення доступності документів, 

інформації, знань для ефективного розвитку освітньої та наукової діяльності 

на основі повного задоволення інформаційних потреб професорсько - 

викладацького складу і студентів на базі новітніх інформаційних технологій. 

Протягом звітного року в режимі «запит-відповідь» здійснювалось 

оперативне інформування користувачів у традиційному і електронному 

режимі. Було виконано 21328 довідок, з них 645 тематичних. Визначення 

кодів УДК для видань та наукових статей викладачів, студентів та 

співробітників ЛНУВМ таБТ імені С. З. Гжицького. Всього 628. 

Підготовлено 11 тематичних списків літератури: 

1. Захворювання ротової порожнини у собак. 

2. Стоматологічні патології у котів і собак. 

3. Патологія печінки та підшлункової залози у собак. 
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4. Хвороби серця у собак. 

5. Вирощування та годівля гусей. 

6. Бабезіоз собак. 

7. Використання БВМД Інтермікс в годівлі свиноматок 

та підсисних поросят. 

8. Гельмінти водоплавної птиці. 

9. Безприв’язне утримання корів. 

10. Євроінтеграційні процеси в аграрному секторі. 

11. Ветеринарна гігієна. 

Укладаючи списки літератури, проводився перегляд найактуальніших 

статей, опублікованих в періодичних виданнях. 

Списки літератури на замовлення кафедр: 

1. Список праць проф. Василенка Д. Я. 

2. Список праць проф. Зеліковської З. З. 

3. Список праць доц. Остапіва Д. С. 

На потребу науковців і викладачів університету проводився 

поглиблений пошук інформації за допомогою баз даних мережі Інтернет. 

Тематичний підбір інформації записувався на їх власні електронні носії. 

У 2015 році бібліотека отримала 1993 примірників видань (843 назв) на 

загальну суму 56371 грн. (18780 грн. - періодичні видання.) 
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За цільовим призначенням документи, що надійшли за рік становлять: 

навчальної літератури - 1082 прим., наукової - 780 прим. 
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РОЗДІЛ 4. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  
 

4.1. Двохсторонні партнерські угоди 

Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків 

діяльності Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького. 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. 

В наших умовах важливо обрати найбільш оптимальні напрями 

міжнародного співробітництва. Стратегія Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. 

Гжицького передбачає: 

- організацію і співпрацю з найбільш рейтинговими університетами 

Центрально-Східної Європи; 

- реалізацію великих спільних проектів, які сприяють популяризації 

ВНЗ і виокремлення його з поміж великої кількості університетів; 

- залучення до міжнародного співробітництва студентів, аспірантів, 

викладачів, співробітників університету з метою розширення бази і 

рамок співпраці з іноземними партнерами. 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнології імені С.З. Гжицького  має плідні наукові зв'язки з 

закордонними  навчальними закладами підтримує ділові контакти із  
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багатьма урядовими і неурядовими організаціями, університетами, 

програмами. Університетом було укладено 15 угод. 

Табл. 1.  
Угоди про співробітництво 

Навчальний заклад Країна Головний напрямок 
співробітництва 

Люблінський 
природничий 
університет 

Республіка Польща Угода про наукову і 
навчальну співпрацю 

Вроцлавський 
природничий 
університет   

Республіка Польща Угода про наукову і 
навчальну співпрацю 

Варшавський SGGW Республіка Польща Угода про наукову і 
навчальну співпрацю 

Жешівський 
університет 

Республіка Польща Угода про наукову і 
навчальну співпрацю 

Університет 
інформатики та 
прикладних знань м. 
Лодзь 

Республіка Польща Угода про наукову і 
навчальну співпрацю 

Краківський 
сільськогосподарський 
університет 

Республіка Польща Угода про наукову і 
навчальну співпрацю 

Вармінсько-
Мазурський 
університет 

Республіка Польща Угода про наукову і 
навчальну співпрацю 

Латвійський аграрний 
університет  

Латвія Угода про наукову і 
навчальну співпрацю 

Університет Св. Іштвана   Угорщина. Угода про наукову і 
навчальну співпрацю 

Віденський 
університет 

Австрія Угода про наукову і 
навчальну співпрацю 

Університет 
ветеринарної медицини 
та фармакології. 

Словацька 
республіка 

Угода про наукову і 
навчальну співпрацю 

Університет Пордью   США Угода про наукову і 
навчальну співпрацю 

Аграрна школа Жене  Франція Угода про наукову і 
навчальну співпрацю 

Товариство Шльонська 
ветеринарна поліклініка  

Республіка Польща Угода про наукову і 
навчальну співпрацю 

Фірма «Ветмедікал» Республіка Польща Угода про наукову і 
навчальну співпрацю 
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Федерація обміну між 
Фраецією та Україною 

Франція Угода про  навчальну 
співпрацю 

 

Університет  виборює та активно бере участь у реалізації міжнародних 

науково-освітніх проектів, зокрема, гранту Програми Транскордонного 

Співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 2007-2013. Цим спільним 

проектом разом з Люблінським природничим університетом (Республіка 

Польща) у листопаді 2015 року була завершена реалізація програми по 

створенню: «Ветеринарної школи передових  методів діагностики зі  

спеціальними лабораторіями». У рамках виконання гранту Европейським 

союзом була надана технічна допомога для обох вузів у розмірі 1484112,09 

тис. євро. Була  створена технічна інфраструктура для впровадження програм 

підготовки для спеціалістів ветеринарної медицини з Польської та 

Української сторони, та створення інтегрованих інформаційних систем 

(PACS, CMS, електронне навчання, вирішення проблем), які 

використовуються для архівування та розподіляння медичних даних, 

статистики, підготовчих матеріалів, та раннього попередження та запобігання 

ризиків, пов’язаних з антропозоонозними захворюваннями. Результатом 

проекту було створення двох добре оснащених  діагностичних центрів. 

Також у рамках проекту протягом 2015 року із залученням іноземних 

лекторів і фахівців у галузі ветеринарної медицини різної спеціалізації  

проводилися практичні курси для лікарів ветеринарної медицини та 

студентів на теми: 

Тема Дата 

Клінічна лабораторна діагностика у 

практиці ветеринарного лікаря.  

(13–14 травня 2015 р., м. Львів 

Основи ехокардіографії у дрібних 

тварин 

15–16 травня 2015 р., м. Львів 

Методи специфічної діагностики 

інфекційних хвороб тварин з 

19–20 травня 2015 р., м. Львів 
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використанням полімеразної 

ланцюгової реакції. Діагностика 

небезпечних інфекційних хвороб 

тварин 

Практичний курс з ультразвукової 

діагностики вагітності та патології 

репродуктивної системи у 

продуктивних тварин 

21–22 травня 2015 р., м. Львів 

Основи ехокардіографії у дрібних 

тварин 

23 травня 2015 р 

Ультразвукова та рентгенологічна 

діагностика у дрібних тварин 

3–5 липня 2015 р., м. Львів 

Ветеринарна анестезіологія 21–22.09.2015 р 

Ендоскопічне дослідження собак і 

котів 

23–24.09.2015 р. 

  

Постійно ведеться пошук грантодавців, які сприяють розвиткові 

міжнародної співпраці. Так у 2015 році подано аплікації на наступні 

міжнародні проекти: 

Покращення навчання в лабораторній практиці для ветеринарних 

фахівців  в Східній Європі / Ag-Lab / Erasmus. 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького не зупиняється на досягнутому, а й 

надалі активно позиціонує себе в міжнародному освітньому просторі. 

Підвищуються показники міжнародної академічної мобільності. З року в рік  

спостерігалось зростання міжнародних відряджень науково- педагогічних 

працівників та студентів у порівнянні із попередніми роками . Закордонні 

відрядження здійснювалися з метою наукової роботи та наукового 

стажування, участі у конференціях, з’їздах та семінарах професорсько-

викладацького складу, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів. 



69 

Впродовж 2015 року викладачі та співробітники університету 84 перебували 

за кордоном, зокрема 17  стажувань.  

Географія відряджень охоплює такі країни як США, Австрія, 

Швеція, Румунія, Болгарія, Франція, Угорщина,  Чехія, Грузія, Білорусь, 

Німеччина, Словаччина, Польща,  Італія, Азербайджан, Казахстан. 

Окрім того123 студенти університету перебували у закордонних 

відрядженнях. 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького залишається активним членом 

міжнародних організацій і об’єднань, серед яких слід відзначити: 

4.2. Европейська федерація ветеринарних лікарів (FVE), секція 

освіта (EVERI). Університет бере активну участь у діяльності федерації, 

зокрема, є щорічним учасником засідань де представлені практично усі 

ветеринарні факультети Європи.  

Співпраця з європейськими колегами надає можливість набути нових 

знань і навичок, запровадити нові методи викладання та оцінювання, що 

зрештою підвищує якість освіти та дозволяє університету вийти на новий 

рівень розвитку. Протягом 2015 року університет відвідували професори 

іноземних навчальних закладів, які читали лекції для студентів. 

Зростає і міжнародний авторитет університету. За ініціативи державних 

та громадських установ проводилась низка заходів міжнародного значення, а 

також щороку збільшується кількість офіційних візитів із закордону. 

Необхідно й надалі посилювати роль міжнародної діяльності в роботі 

всіх структурних підрозділів, сприяти зануренню студентської молоді в її 

різноманітні види. 

Міжнародна стратегія університету відображає його орієнтацію на 

підготовку молоді до життєдіяльності у глобалізованому світі та співпрацю з 

іншими країнами з метою покращення якості освіти. 
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РОЗДІЛ 5. ВИХОВНА РОБОТА 
 

Утвердження політичного та економічного суверенітету України, 

побудова інститутів демократії, поглиблення ринкових відносин, 

відродження і збагачення культурної та духовної спадщини українського 

народу ставлять високі вимоги до підвищення громадянської функції освіти, 

якості підготовки спеціалістів у вищій школі, виховання у студентської 

молоді глибоких почуттів справжнього громадянина і патріота рідної землі. 

У контексті цього важливого державного завдання, виховання студентів 

у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького розглядається одним з головних 

пріоритетів, є невід’ємною частиною підготовки висококваліфікованих 

фахівців для аграрного сектора економіки з притаманною їм безмежною 

любов’ю до України, національною самосвідомістю і людською гідністю, 

високою культурою і глибокою духовністю, трудовою активністю і 

господарською підприємливістю, турботою про збереження рідного довкілля 

та готовністю до самовідданого захисту своєї Батьківщини 

Науково-теоретичні, методологічні засади національно-патріотичного  

виховання молоді університету здійснюються відповідно до Закону України 

від 11.06.2008 р. № 1060-7 “Про освіту” (ст.21; 22); Закону України від 

01.07.2014 р. № 1556-VII “Про вищу освіту”; Постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.11.1993 р. №896 про Державну національну програму 

“Освіта” (Україна ХХІ); Концепції національного виховання студентської 

молоді у Львівському  національному університеті ветеринарної медицини та 

біотехнологій  імені С.З.Гжицького (розглянуто та затверджено  на засіданні 

ученої 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.Гжицького 

(розглянуто та затверджено  на засіданні ученої ради 27 квітня 2015 р., 
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протокол № 2) (http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html); Положення  про 

організацію виховного процесу у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (розглянуто та 

затверджено  на засіданні ученої ради 24 лютого 2010 р., протокол № 1) 

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

В основі виховної роботи університету лежить формування у 

студентської молоді національної самосвідомості, розвиненої духовності, 

моральної, художньо-естетичної, правової, економічної культури, розвиток 

фізичної досконалості, індивідуальних здібностей і таланту. 

Виховний процес у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького здійснюється 

відповідно з установленою інфраструктурою управління по трьох 

вертикалях: адміністративній, методичній, громадській. 

Адміністративна (робоча) вертикаль: ректор, проректор з науково-

педагогічної роботи, декан, заступник декана з виховної роботи, куратор 

академічної групи. 

Методична вертикаль (дорадча): вчена рада університету, вчені ради 

факультетів.  

Студентське самоврядування (громадська вертикаль) організоване з 

метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх 

прав – органи самоврядування на рівні факультетів, курсів, груп, 

студентських гуртожитків, профоргів груп. 

За виховну роботу в університеті відповідають посадові особи: 

проректор з науково-педагогічної роботи, заступники деканів з виховної 

роботи, директор бібліотеки, голова спортивного клубу, керівник центру 

художньої творчості та куратори академічних груп. 

Дорадчим органом є Рада з  виховної роботи при проректорові з 

науково-педагогічної роботи (заступнику ректора), який її очолює. Рада діє 

відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України, 

Статуту,  Концепції національного виховання ЛНУВМ та БТ імені 
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С.З.Гжицького, Концепції національно-патріотичного виховання ЛНУВМ та 

БТ імені С.З.Гжицького, Програми “Основи української державності, 

культури та духовності”, яка розроблена в університеті та рекомендована 

науково-методичною комісією з виховної роботи у ВНЗ  Міністерством 

аграрної політики та продовольства України для кураторів та студентів  ВНЗ  

аграрного  профілю І-ІV рівнів  акредитації (протокол  № 2 від 17-18 жовтня 

2012 року) (http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html) й Положення про раду 

з  виховної роботи у ЛНУВМ та БТ  імені С.З.Гжицького, яке   розглянуто та 

прийнято  на засіданні ректорату 16 лютого 2010 р., протокол                                                                 

№ 6  (http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html) 

З метою проведення виховної роботи в академічних групах, педагогічної 

підтримки навчальної, наукової та позанавчальної роботи студентів 

відповідно до вимог кредитно-модульної системи, вирішення питань, 

окреслених державою з питань національно-патріотичного виховання, в 

університеті запроваджено інститут кураторів відповідно до Положення про 

куратора академічної групи Львівського  національного університету  

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького 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 V курсу. Куратори 

груп підбираються кафедрами з поміж викладачів кафедри, їх кандидатури 

розглядає Вчена рада  факультету і за поданням декана факультету 

призначається наказом ректора університету. 

 На основі Програми “Основи української державності, культури та 

духовності”  науково - педагогічними працівниками ЛНУВМ та БТ імені 

С.З.Гжицького підготовлено та апробовано посібник “Основи української 

державності, культури та духовності”, який схвалила учена рада університету 

30  жовтня  2015 року,  протокол № 30  і рекомендувала  науково-методична 
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комісія з виховної роботи (Лист ДУ «НМЦ «Агроосвіта» від 05.10.2015 року, 

№128/542) (http://www.vetuniver.lviv.ua/vykhovna.html). 

З метою напрацювання питань щодо реалізації  положень «Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді», затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України № 641 від 16 червня 2015 року впродовж   

25-30   листопада   2015   року   в   університеті   відбулася Всеукраїнська 

науково-практична інтернет – конференція «Парадигма національно-

патріотичного виховання у ВНЗ». В конференції взяли участь понад 110 

науково-педагогічних та педагогічних працівники ВНЗ І-ІV  рівнів  

акредитації зі всіх регіонів України. Матеріали конференції розміщено на 

офіційному сайті ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького 

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

Головна мета виховного процесу у 2015 році ЛНУВМ та БТ імені                       

С.З. Ґжицького – забезпечення розвитку суспільно активної молодої людини, 

яка поєднує в собі високу професійну компетентність, широку культурну 

ерудицію, глибоку духовність, моральність і особисту відповідальність.  

Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є 

формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, 

Батьківщини, держави, нації.  

Перед колективом університету ставилася мета виховати творчого 

інженера зі всебічно загальнокультурним мисленням, здатним кожне своє 

технічне рішення піддавати не тільки професійній, а й гуманітарній оцінці. 

Зміст головної мети конкретизується у завданнях виховної роботи:  

- посилення значення виховного аспекту навчального процесу;  

- досягнення збалансованості обсягу наукової інформації та відповідних 

умов і засобів її подання студентам; 

 - заохочення студентів до самостійної творчої роботи, яка формує 

навички самоорганізації та загартовує індивідуальну волю; 

 - підвищення дисципліни студентів шляхом формування професійної 

ідентичності, яка містить у собі певні моральні вимоги і сподівання 
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суспільства; 

 - формування у студентів наукового світогляду;  

 - вироблення умінь i навичок культури розумової роботи;  

- вироблення навичок i звичок моральної поведінки, реалізація яких 

стала потребою особистості; 

- психологічна підготовка студентської молоді до праці та активної 

взаємодії;  

- формування у студентів естетичних почуттів, поглядів i переконань;  

- виховання потреби i здатності студента створювати прекрасне;  

- формування здорової зміни фахiвцiв-аграрникiв;  

- створення умов для реалізації творчого потенціалу особистості 

студента, розвитку його нахилів i обдарувань;  

- формування національної свiдомостi, любові до рідної землі, свого 

народу, бажання працювати задля розквіту держави;  

- виховання у студентів високої мовної культури;  

- формування національної гідності, самоповаги на основі успадкування 

духовних надбань українського народу;  

- прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій 

усіх народів, що населяють Україну;  

- формування правової культури, виховання поваги до законів i норм 

співжиття у своєму колективі i суспiльствi;  

- активне залучення професорсько-викладацького складу до всіх форм 

виховної роботи.  

Головними критеріями ефективності системи виховної роботи є:  

- формування у процесі виховання національної свідомості та почуття 

дієвого патріотизму;  

- високий рівень навчальної, науково-дослідницької та соціальної 

активності;  

- дотримання моральних і естетичних норм у суспільному та особистому 

житті; 
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 - відсутність правопорушень, їх запобігання;  

- взаємна повага у спілкуванні викладачів і студентів та між студентами;  

- активна участь студентів та викладачів у культурно-просвітницькій 

діяльності;  

- відповідальне та уважне ставлення студентів до власного здоров'я та 

до здоров’я своїх товаришів;  

- вироблення та розвиток екологічної свідомості у студентів. 

В університеті вибудувано чітку структуру виховної роботи: міжнародні 

заходи (табл.1), всеукраїнські заходи (табл.2), заходи університетського рівня 

(табл.3). 

Таблиця1 
Міжнародні заходи, 

проведені  ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 
№ 
п/п Дата Назва заходу 

Відповідальний 
(Кафедра, куратор, 

інші) 

Кількість 
учасників 

1 2 3 4 5 

1 4-10 
травня 

Гастролі народної капели 
бандуристів «Кобза» до 

Вроцлавського природничого 
університету, Республіка Польща 

Народна капела 
бандуристів «Кобза»,             
( художній керівник 

Руслана Дробот) 

17 

2 26 червня 

Урочиста академія  з нагоди 
вручення почесного звання  
Доктора  HONORIS CAUSA 

ректорові Вроцлавського 
природничого університету,  
професору Роману Колачу                      

Рада з виховної роботи, 
проректор з НПР 

356 

3 1-3 
жовтня 

ІІІ Міжнародний фестиваль-
конкурс хореографічних та 
вокально-хореографічних 
колективів “Самоцвіти” 

Народний ансамбль 
танцю «Підгір`я» 

(художній керівник 
Степан Бень) 

28 

4 3-4 
жовтня 

15-ий Міжнародний фестиваль 
церковної музики у місті Гіжицьку 

Вармінсько-Мазурського 
воєводства Республіки Польща 

Народний чоловічий 
хор «Дзвін» 30 

5 24-25 
жовтня 

Міжнародна виставка котів 
 «Кубок міста Лева» 

Рада з виховної роботи, 
проректор з НПР 45 

6 Впродовж 
року 

Участь у культурно-мистецьких 
заходах в рамках реалізації гранту 

ЦХТ, колективи 
художньої 

самодіяльності 
457 

 
У п’яте в університеті проведено Всеукраїнську акцію майстер-клас 

«Намалюй свою писанку - 2015», у якій взяли участь студенти ВНХ з Білої 
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Церкви,  Вінниці, Києва, Одеси, Полтави, Харкова та Сум. 

На базі університету 16-19 червня 2015 року проведено 17 зліт 

студентських лідерів аграрної освіти, в якому взяло участь 242 учасники із 88 

вищих аграрних закладів І-ІV рівнів акредитації  з усіх регіонів України за 

винятком Донецької області та АРК Крим (табл.2). 

 Таблиця 2 
Всеукраїнські заходи, 

проведені  ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 
року 

№ 
п/п 

 
Дата Назва заходу 

Відповідальний 
(Кафедра, куратор, 
інші) 

Кількість 
учасників 

1         2 3 4 5 
1 26 

березня 
Проведення Всеукраїнської акції 
майстер-класу «Намалюй свою 
писанку 2015» 

Минів Р.М., 
Заступники деканів з 
виховної роботи 

134 

2 16-19 
червня 

17 зліт студентських лідерів 
аграрної освіти  

Минів Р.М. 587 

3 17 червня Всеукраїнський конкурс “Кращий 
студент року” 

Рада з виховної роботи, 
студентське 
самоврядування 

18 

4 12-13 
жовтня 

Участь у семінарі з питань 
національно-патріотичного 
виховання молоді 

Проректор з НПР, 
заступники деканів з 
виховної роботи, 
керівник ЦХТ 

6 

5 3-6 
червня 

Участь у XXVII Міжнародній 
агропромисловій виставці 
 «АГРО-2015» 

Рада з виховної роботи, 
студентське 
самоврядування, 

28 

6 1-2 
грудня 

Участь у чемпіонаті серед команд 
КВК вищих аграрних закладів 
освіти України 

Рада з виховної роботи, 
студентське 
самоврядування 

15 

7 4-5 
червня 

Чемпіонат КВК ВНЗ Міністерства 
аграрної політики України 

Рада з виховної роботи, 
студентське 
самоврядування 

14 

8 25-30 
листопада 

Всеукраїнська науково-практична 
інтернет конференція «Парадигми 
національно-патріотичного 
виховання у ВНЗ» 

Минів Р.М. 

167 

Завданнями національного виховання студентської молоді                                  

ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького у 2015 році було  надання майбутнім 

фахівцям основоположних цінностей, ідей, переконань щодо української 

державності, формування активної громадянської і особистої позиції молоді 

у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, 

інтелектуально -розвиненої і активної особистості, яка формується, як 
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громадянин, патріот, висококваліфікований фахівець та сім’янин. 

Основними формами виховної роботи зі студентами університету є: 

- заняття з “Основ  української державності, культури та 

духовності”; 

- заняття в спортивних секціях, творчих колективах і студентських 

клубах; 

- участь у підготовці і проведенні конкурсів, свят, тематичних 

вечорів,  зльотів тощо. 

Таблиця 3 

Загальноуніверситетські  заходи, 
проведені  ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького впродовж 2015 року 

№ 
п/п Дата Назва заходу Відповідальний 

(Кафедра, куратор,інші) 

Кількіст
ь 
учасникі
в 

1 2 3 4 5 

1.  09-23 
вересня 

Вибори студентського активу в 
академічних групах та на курсах 

Заступники деканів, 
куратори 3650 

2.  07-21 
вересня 

Вибори студентських рад у 
гуртожитках 

Заступники деканів, 
Коменданти 
гуртожитків 

2845 

3.  17 вересня 

Загальні збори першокурсників з 
метою виявлення талантів, залучення 
до гуртків художньої самодіяльності 
тощо 

Купчак Т.З.,  
керівники гуртків, 857 

4.  10 вересня 

Проведення загальних зборів у 
гуртожитках 

Минів Р.М., заступники 
деканів, куратори, 
коменданти 
гуртожитків. 

2854 

5.  впродовж 
року 

Організація і проведення 
загальноуніверситетських та 
міжвузівських, регіональних 
конкурсів, фестивалів 

Минів Р.М.,  
студентське 
самоврядування 1023 

6.  За 
графіком 

Організація участі студентів в 
заходах управління молоді та спорту 
ОДА Львівської міської ради, 
молодіжних організацій 

Минів Р.М.,  
студентське 
самоврядування 857 

7.  
Раз 

у 2 тижні 
за 

розкладом 

Проведення кураторами виховних 
годин в академічних групах на 
курсах 

Заступники деканів, 
куратори 3650 

8.  23-24               
вересня 

Проведення семінару-тренінгу для 
заступників деканів виховної роботи 

Минів Р.М. 
 
 

 

9.  12 березня Проведення семінарів для кураторів Минів Р.М., 175 
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21 травня 
7 жовтня 
10 грудня 

 

академічних груп  заступники деканів 

10.  19 лютого 
27 вересня 

Проведення семінарів для 
студентського активу  

Минів Р.М.,  
заступники деканів 256 

11.  24.08.2015 
Участь у загальноміських заходах з 
на-             годи Дня незалежності 
України 

Минів Р.М. 
189 

12.  22 жовтня 

Круглий стіл “Роль і значення 
духовної спадщини митрополита 
Андрея Шептицького”.  
  

Минів Р.М.  
каф. філософії 37 

13.  29 жовтня Урочистості з нагоди 95-річниці 
утворення ЗУНР 

Минів Р.М. 457 

14.  
08 жовтня-
19 
листопада 

Цикл лекцій про голодомори в 
українській історії. 

Минів Р.М. 
2897 

15.  12 
листопада 

Панахида за загиблими підчас 
голодоморів в Україні 

Минів Р.М. 356 

16.  13 жовтня Урочистості з нагоди святкування 
Дня Захисника України 

Минів Р.М. 425 

17.  26 лютого Вшанування пам’яті героїв Небесної 
Сотні 

Рада з виховної роботи 378 

18.  7 травня 
Урочистості з нагоди Дня Перемоги Минів Р.М., 

студентське 
самоврядування 

256 

19.  21-24 
квітня                           

Фотовиставка. Конкурс фотокартки 
“Мій рідний край” 

Минів Р.М., 
студентське 
самоврядування 

85 

20.  21 травня 
День вишиванки Минів Р.М., 

студентське 
самоврядування 

2568 

21.  30.08.2015 Урочиста посвята першокурсників у 
студенти університету 

Ректорат, рада з 
виховної роботи, 
деканати факуль-тетів, 
студентське 
самоврядування 

895 

22.  01.09.2015 Урочистості з нагоди Дня знань 

Ректорат, рада з 
виховної роботи, 
деканати факуль-тетів, 
студентське 
самоврядування 

1698 

23.  24-27 
вересня 

Організація і проведення виставки – 
конкурсу осінніх композицій 
«Золота осінь-2015» 

Ректорат, рада з 
виховної роботи, 
деканати факуль-тетів, 
студентське 
самоврядування 

256 

24.  Протягом 
року Профорієнтаційні заходи 

Рада з виховної роботи, 
заступники деканів з 
виховної роботи, 
студентське 

895 
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самоврядування, 
профком 

25.  
22 жовтня- 
28 
листопада 

Конкурс художньої творчості серед 
першокурсників “Золота осінь 
університету!” 

Рада з  виховної 
роботи, заступники 
деканів, куратори, 
студентський профком 

1654 

26.  Протягом 
року 

Концерти-презентації університету 
(окремих факультетів) в будинках 
культури районів, на шкільних 
сценах та коледжів 

Ректорат, рада з  
виховної роботи, 
деканати факуль-тетів, 
студентське 
самоврядування 

893 

27.  22-25 
грудня 

Організація і проведення виставки 
конкурсу “Різдвяна композиція 2016 
“ 

Минів Р.М., 
заступники деканів, 
рада з виховної роботи 

221 

28.  

Травень- 
червень 
Квітень 
 
 
 
Травень 

Проведення 
загальноуніверситетських конкурсів: 

- на кращу академічну групу; 
- на краще естетичне 

оформлення кімнат в 
гуртожитку та студмістечку 
“Затишне житло – затишно в 
моїй душі”; 

- на краще озеленення 
кімнати гуртожитку 

 
Деканати, 
куратори, 
рада з виховної роботи, 
коменданти 
гуртожитків 
 

2382 

29.  За 
графіком 

Тижні виховної роботи в рамках 
декади факультетів університету: 

- факультет ветеринарної 
медицини; 

- факультет харчових 
технологій та екології; 

- біолого-технологічний 
факультет; 

- факультет економіки та 
менеджменту 

Декани, 
заступники деканів з 
виховної роботи, 
завідувачі кафедр 

2987 

30.  27 жовтня Першість команд КВК серед 
факультетів університету 

рада виховної роботи, 
деканати, студентське 
самоврядування, 
профком 

568 

31.  
12 
листопада 
 

Вечір відпочинку з нагоди Дня 
студента 

Рада  виховної роботи , 
студентське 
самоврядування, 
профком 

987 

32.  
19 
листопада 
 

Урочистості з нагоди Дня працівника 
сільського господарства Рада з виховної роботи 465 

33.  5-30 
жовтня 

Творчі звіти колективів художньої 
самодіяльності ЦХТ , Купчак Т.З.  

34.  
Січень 
Грудень 
 

Участь у міських заходах до Нового 
року та Різдва Христового 

Рада з виховної роботи, 
студентське 
самоврядування 

987 

35.  5 березня Урочистості, присвячені святу 8 
Березня 

Рада з виховної роботи, 
студентське 365 
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самоврядування, 
профком 

36.  
21-24 
квітня 
 

Організація і проведення виставки-
конкурсу “Великодня композиція 
2016” 

Минів Р.М., 
Заступники деканів з 
виховної роботи 

198 

37.  22 травня Урочистості до Дня Матері 

Минів Р.М., 
Заступники деканів з 
виховної роботи, 
Союз Українок 

564 

 
Окрім виховних заходів загальноуніверситетського рівня, тематично 

різноманітні заходи проводяться осередками Союзу українок та Молодою 

Просвітою, а також кафедрами університету у позанавчальний час у 

світлицях студентських гуртожитків. Здебільшого вони носять характер бесід 

з популярного викладу новітніх досягнень ветеринарної медицини і 

зоотехнії, проблем екології довкілля, політико-економічної ситуації в 

державі, формування здорового способу життя, збереження народних 

традицій та звичаїв, особистої гігієни, культури спілкування тощо. В 

сукупності протягом 2015  року в університеті проведено понад 250 виховних 

заходів факультетського рівня, якими охоплюються практично усі її студенти 

(табл.4,5,6,7). 

 
Таблиця 4 

Заходи, проведені на факультеті ветеринарної медицини 
ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 

№ 
п/п Дата Назва заходу Відповідальний 

(Кафедра, куратор, інші) 
Кількість 
учасників 

1 5.02 
Відвідування музею 

університету студентами І 
курсу 5-6 п/гр. 

Кафедра ВСЕ, гігієни та загальної 
ветеринарної профілактики 
доцент Салата В.З. 

26 

2 16.02 
Святкування Дня 
Св.Валентина на 

факультеті 

Деканат, 
профком,куратори,студенти 74 

3 18.02 
Морально-духовне 

виховання в сучасному 
світі 

Деканат 152 

4 19.02 
Відвідування музею 

університету студентами І 
курсу 7-8 п/гр. 

Доцент кафедри 
епізоотології 

ЛевківськаН.Д. 
28 

5 25.02 Тематичний вечір на тему: 
«Вечір пам’яті героїв» 

Заст.декана, асистент 
Гащук Є.С. 138 

6 27.02 Благодійний збір 
мокулатури 

Деканат, профком, 
студенти 354 
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7 27.02 Квест до Дня закоханих Заст.дек 102 

8 15.03 
Тематичний вечір до 201-
ліття із дня народження 

Т.Г. Шевченка 
Деканат,куратори 126 

9 26.03 Всеукраїнська акція 
«Намалюй свою писанку» 

Деканат, профком, 
куратори 288 

10 29.03 День відкритих дверей Ректорат, деканат, профком 43 

11 9.04 Екскурсія культурно-
історичним Львовом 

Заст.декана, асистент 
Гащук Є.С. 33 

12 15.04 
Шкідливий вплив куріння, 
алкоголю та наркотиків на 

організм людини” 

Кафедри фармакології та 
токсикології 47 

13 16.04 Гаївки Деканат, профком,  

14 4.06 
Морально-патріотичне 
виховання в сучасній 

Україні 

Кафеда паразитології та 
іхтіопатології 44 

15 12.06 
«Золота підкова» – 
екскурсія замками 

Львівщини 

Заст.декана, асистент 
Гащук Є.С. 33 

16 29.04 КВК кубок університету Деканат, профком 24 

17 5.05 Екскурсія культурно-
історичним Львовом 

Кафедри ВСЕ, гігієни та 
загальної ветеринарної 
профілактики 

32 

18 16.06 Фільм під відкритим 
небом Деканат, профком 280 

19 30.08 
Участь в організації і 

проведенні дня посвяти у 
студенти 

Деканат, 
колегія студентів 288 

20 3.09 
Відвідування музею 

університету студентами І 
курсу 1-2 п/гр. 

Доцент кафедри нормальної та 
патологічної морфології і судової 
ветеринарії 

Федик Ю.Я. 
26 

21 16.09 

Захід в світлиці 
гуртожитку №4 на тему: 

«Молодіжні 
субкультури,їх значення 

та вплив на розвиток 
індивідуальності» 

Кафедра 
акушерства,гінекології та 
біотехнології відтворення 
тварин ім.Г.В.Звєрєвої» 

44 

22 16.09 

Екскурсія Держ. історико 
культурним музеєм-

заповідником 
«Личаківський цвинтар» 

Заст.декана, асистент 
Гащук Є.С. 48 

23 17.09 
Відвідування музею 

університету студентами І 
курсу 3-4 п/гр. 

Доцент кафедри нормальної та 
патологічної морфології і судової 
ветеринарії Тибінка А.М. 
 

25 

24 22.09 
Тематичний вечір на тему: 

«Митрополит Андрей 
Шептицький» 

Кафедра мікробіології та 
вірусології 37 

25 1.10 
Відвідування музею 

університету студентами І 
курсу 5-6 п/гр. 

Доцент кафедри 
нормальної та патологічної 

морфології і судової 
27 
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ветеринарії Шкіль М.І. 

26 2.10 

Захід в світлиці 
гуртожитку №4 на тему: 
«Планування власного 

часу як засіб досягнення 
успіху» 

Кафедра епізоотології 44 

27 5.10 Проект « Добре там де ти 
живеш» Деканат, профком 122 

28 8.10 
Тематичний вечір 
присвячений Дню 

захисника Вітчизни 

Заст.декана, асистент 
Гащук Є.С. 86 

29 15.10 
Відвідування музею 

університету студентами І 
курсу 7-8 п/гр. 

Доцента кафедри нормальної та 
патологічної морфології і судової 
ветеринарії Мисів О.В. 

 
22 

30     

31 21.10 

Тематичний вечір: 
«Покрова Пресвятої 
Богородиці – свято 

українського народу» 

Деканат 43 

32 27.10 КВК кубок університету   

33 27.10 Кубок університету КВК Деканат, профком 
університету, студенти 34 

34     

 29.10 
Відвідування музею 

університету студентами І 
курсу 9-10 п/гр. 

Доцент кафедри 
нормальної та патологічної 

морфології і судової 
ветеринарії Данкович Р.С. 

29 

35 6.11 

Похід до Нац. 
академічного українського 

драматичного театру ім. 
М. Заньковецької 

Кафедра мікробіології та 
вірусології 22 

36 11.11 

День пам’яті жертв 
голодомору та політичних 
репресій. Хто організував 

голодомор в Україні? 

Кафедра хірургії 45 

37 19.11 
Святкування – Дня 

працівника сільського 
господарства 

Деканат, профком 
університету, студенти 123 

38 19.11 

Бесіда на тему: «Моє 
рідне село та видатні 
події,  які пов’язані із 

ним» 

Заст.декана, асистент 
Гащук Є.С. 28 

39 12.11 
Відвідування музею 

університету студентами І 
курсу 11-12 п/гр. 

Доцент кафедри 
нормальної та патологічної 

фізіології   імені С.В. 
Стояновського 

Колотницький В.А. 

24 

40 12.11 

Захід в світлиці 
гуртожитку №4 на тему: 

«Будемо гідні слави 
героїв» 

Кафедра внутрішніх хвороб 
тварин та клінічної 

діагностики 
33 
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41 17.11 День студента Деканат 68 

42 26.11 
Відвідування музею 

університету студентами І 
курсу 13-14 п/гр. 

Асистент кафедри нормальної та 
патологічної фізіології   імені С.В. 
Стояновського Мацюк О.І. 

34 

44 3.12 

Похід до Нац. 
академічного українського 

драматичного театру ім. 
М. Заньковецької 

Кафедра нормальної та 
патологічної фізіології   

імені С.В. Стояновського 
31 

45 10.12 
Відвідування музею 

університету студентами І 
курсу 15-16 п/гр. 

Асистент кафедри 
нормальної та патологічної 

фізіології   імені С.В. 
Стояновського Змія М.М. 

27 

46 10.12 
Захід в світлиці 

гуртожитку №4 на тему: 
«Антропозоонози риб» 

Кафедра паразитологій та 
іхтіопатології 53 

47 17.12 Карнавал в передчутті 
Різдва 

Ректорат, деканат, профком, 
колегія студентів 87 

48 17-18.12 Благодійна акція до Дня 
святого Миколая 

Деканат, куратори груп, 
студ. колегія факультету 114 

49 21-22.12 Благодійна акція до Дня 
святого Миколая 

Деканат, кафедри,куратори 
груп, студ. колегія 

факультету 
89 

 
У звітному періоді значна увага приділялась організації роботи 

кураторів академічних груп та заступників деканів з виховної роботи. 

Завдяки цьому вдалось суттєво покращити комунікаційну вертикаль «студент 

– ректорат».  

Таблиця 5 
Заходи, проведені на біолого-технологічному факультеті  
ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 

№ 
з/п Дата Назва заходу 

Відповідальний 
(Кафедра, куратор, 

інші) 

Кількість 
учасників 

1 2 3 4 5 

1 18.02. Тематичний вечір присвячений 170-
річчю із дня народження Івана Полюя 

ст.в. Ярошович І.Г. 39 

2 19.02. Екскурсія в музей хвороб людини В.о. доц. Пукало П.Я. 14 

3 24.02. Тематичний вечір на тему: «Вечір 
пам’яті героїв» 

Асист. Крушельницька 
О.В 134 

4 2.03. 

Зустріч студентів-першокурсників з 
керівниками правоохоронних органів 
Личаківського району м. Львова 

доц. Слобода О.М., 
асист. Дружбяк А.Й. 
доц. ПетришакО.Й. 
доц. Попадюк С. С. 
доц. Музика Л. І. 
асист. Вачко Ю. Р. 

68 

5 12.03. 
Тематичний вечір до 201-ліття із дня 
народження Т.Г. Шевченка «Музи 
генія» 

Асист. Крушельницька 
О.В, асист. Кравець С.І. 206 
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6 17.03. 
Тематичний вечір до 201-ліття із дня 
народження Т.Г. Шевченка 

Ст. в. Семчук І.Я., доц. 
Голодюк І.П., доц. 
Наумюк О.С. 

24 

7 18.03. Тематичний вечір на тему: «Хліб на 
столі і в серці» 

доц. Бойко А.О., доц. 
Федорович В.В. 43 

8 02.04. Лекція на тему «Сучасні погляди на 
походження українців» 

ст.в. Ярошович І.Г., 
асист. Шалько А.В. 39 

9 14.04. 

Засідання круглого столу зі 
студентами на тему: «Відомі жінки 
України (княжна Либідь, кн. Галиця 
Доброшіва, Олена Зависна, Олеся 
Горностаєва, Ганна Гойська, Софія 
Ружинська) 

Доц. Попадюк С. С., 
доц. Бойко А.О., доц. 
Федорович В.В. 35 

10 21.04. 

Соціологічне дослідження серед 
студентів факультету на тему: 
«Куратор академічної групи – очима 
студентів» 

Рада з виховної роботи 
факультету 422 

11 23.04. Тематичний вечір на тему: 
«Митрополит Андрей Шептицький» 

асист. Шалько А.В. 19 

12 22.04. 

Віддавши шану, не порушивши 
спокій… Екскурсія Держ. історико 
культурним музеєм-заповідником 
«Личаківський цвинтар» 

В.о. доц.  
Пукало П.Я. 13 

13 13.05. 

Тематичний вечір на тему: «Ой у лузі 
червона калина», присвячений 
пісенній творчості Українських 
січових Стрільців 

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

57 

14 19.05. 

Спортивний вечір, присвячений 
підсумкам участі студентів у 
спартакіадах університету, вузів, 
області 

Кафедра фізичного 
виховання, спорту і 
здоров’я  107 

15 21.05. 

Бесіда на тему: «Небесна сотня. 
Подвиг на Майдані Незалежності» 

Ст. в. Семчук І.Я., доц. 
Голодюк І.П., доц. 
Наумюк О.С., доц. 
Лесів С.М. 

44 

16 26.05. Лекція на тему «Знайомство з 
українською патріотичною музикою» 

Кафедра екології та 
біології 35 

17 26.05. 

Лекція на тему: «Шкідливий вплив 
куріння, алкоголю та наркотиків на 
організм людини» 

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

31 

18 08.06. 
Засідання круглого столу зі 
студентами на тему: «Подвиг 
українських воїнів!» 

Доц.  
Ковальський Ю.В. 52 

19 02.07. 

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

Доц. Попадюк С. С., 
доц. Бойко А.О., доц. 
Федорович В.В. 41 

20 30.08. Участь в організації і проведенні дня 
посвяти у студенти 

Деканат,  
колегія студентів 260 

21 10.09. Відвідування музею університету 
студентами І курсу 1-2 п/гр. 

доц. Бойко А. О. 28 
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22 24.09. Відвідування музею університету 
студентами І курсу 3-4 п/гр. 

асист. Шалько А.В. 24 

23 26.09. Кам’яна могила – світова культурно-
археологічна спадщина України 

доц. Лесів С.М. 22 

24 29.09. Екскурсія до обласного екологічного 
центру «Контакт з живою природою» 

Доц. Пукало П.Я., 
асист. Яремко О.В. 19 

25 01.10. 
Екскурсія до міського екологічного 
центру «Контакт з живою природою» 

асист. Яремко О.В., 
асист. Кравець С.І. 16 

26 07.10. «Універсіада Львівщини 2015» по 
кросу 

Кафедра фізичного 
виховання 89 

27 08.10. 
«Прийди і вшануй українських 
героїв» - тематичний вечір 
присвячений Дню захисника Вітчизни 

Заст. декана, асист. 
Крушельницька О.В 242 

28 14.10 

Засідання круглого столу зі 
студентами на тему: «Роль 
бджільництва у сучасному сільському 
господарстві» 

Асист.Дружбяк А.Й, 
Доц. ПетришакО. Й 36 

29 20.10. 

Народознавча година «Традиції та 
звичаї українського народу» 

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

49 

30 21.10. 
Тематичний вечір: «Покрова 
Пресвятої Богородиці – свято 
українського народу» 

Доц. Пукало П.Я. 
асист. Вачко Ю. Р. 
асист. Кравець С.І. 

44 

31 22.10. Відвідування музею університету 
студентами І курсу 5-6 п/гр. 

ст.в.  
Федорович В.В. 23 

32 05.11. Відвідування музею університету 
студентами І курсу водні біоресурси 

асист. Кравець С.І. 17 

33 05.11. 

Похід до Нац. академічного 
українського драматичного театру ім. 
М. Заньковецької на смішну трагедію 
«Криза». 

асист. Крушельницька 
О.В 
асист. Кравець С.І. 44 

34 11.11. 
Бесіда на тему: «Моє рідне село 
(місто) та видатні події, які пов’язані 
із ним» 

ст.в. Ярошович І.Г. 
асист. Шалько А.В. 49 

35 12.11. Екскурсія культурно-історичним 
Львовом 

доц. Лесів С.М. 19 

36 19.11. Святкування – Дня працівника 
сільського господарства 

Деканат, куратори груп, 
колегія факультету 449 

37 21.11. «Золота підкова» – екскурсія замками 
Львівщини 

Асист. Крушельницька 
О.В 26 

38 23.11. Екскурсія культурно-історичним 
Львовом 

доц. Лесів С.М. 22 

39 24.11. 
Тематичний вечір на тему: 
«Геніальний композитор – Володимир 
Івасюк» 

Доц. Дутка В.Р. 
26 

40 21.12. 
Благодійна акція до Дня святого 
Миколая 

Деканат, куратори груп, 
студ. колегія 
факультету 

89 

41 03.12. Похід до Органного залу на концерт 
«Україна – єдина країна» 

Заступник декана, 
асист. Крушельницька 287 
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О.В 

42 09.12. 

Тематичний вечір на тему: 
«Андріївські вечорниці» 

Заст. декана, асист. 
Крушельницька О.В 
асист. Кравець С.І., 
асист.Оріхівський Т.В. 

206 

  
          Суттєвою допомогою у виховній роботі кураторів  є діяльність 

народного музею історії ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького і його 

завідувача доц. Слободи О.М. Впродовж року щочетверга в час виховних 

занять для студентів перших курсів усіх факультетів Слобода О.М проводить 

тематичн розповіді за матеріалами музею, які мають глибоке патріотичне та 

культурно-виховне спрямування. 

Таблиця 6 
Заходи, проведені на факультеті харчових технологій та екології 

ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 

 п/п 
   Дата Назва заходу Відповідальний 

(Кафедра, куратор, інші) 
Кількість 
учасників 

2 3 4 5 
1.  
 

Березень Урочистості присвячені 
відзначенню 201-ї річниці від дня 
народження Т.Г.Шевченка 

Кафедра біохімії та 
загальної хімії 

127 

2.  Травень День вишиванки в університеті Деканат, кафедри, 
куратори 

132 

3.  Листопад День пам’яті жертв голодомору та 
політичних репресій. Хто 
організував голодомор в Україні? 

Кафедра біотехнології 
та радіології 

85 

4.  Лютий Вклад українських вчених в 
освоєнні космосу 

Кафедра фізики і 
математики 

65 

5.  Листопад Українці Закерзоння – 
Переселенська Драма (60-річчя з 
Дня драматичних подій в історії 
Західно-Українського краю) 

Кафедра фізики і 
математики 

54 

6.  Листопад До 140-річчя від дня народження 
Катрі Гриневичевої «Її називали 
володаркою слова» 

Кафедра біологічної та 
загальної хімії 

89 

7.  Лютий Формування правової культури 
серед студентської молоді 

Кафедра технології 
м’яса, м’ясних та 
олійно-жирових виробів 

67 

8.  Травень Ти громадянин України, твої 
права і обов’язки 

Куратори 132 

9.  Жовтень Шкідливий вплив куріння, 
алкоголю та наркотиків на 
організм людини” 

Куратори 154 

10.  Лютий Ненормативна лексика, вірування 
у забобони 

Кафедра біотехнології 
та радіології 

67 

11.  Червень Морально-патріотичне виховання Кафедра ЗТД та КЯП 49 
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в сучасній Україні 
12.  Вересень Обов’язок, честь, совість – 

моральні якості людини 
Куратори кафедри 
технології молока і 
молочних продуктів 

49 

13.  Листопад Морально-духовне виховання в 
сучасному світі  

Кафедра ЗТД та КЯП 72 

14.  Квітень Всесвітній день мігруючих птахів Кафедра екології та 
біології 

64 

15.  Вересень Ландшафт: від природного до 
антропогенного 

Кафедра екології та 
біології 

82 

16.  Листопад 
 

Екобезпека ГМО продуктів Кафедра екології та 
біології 

87 

17.  Березень Поводження молодої людини в 
товаристві 

Куратори 125 

18.  Травень Для Вас, матері Факультет, Товариство 
українок ім. Ольги 
Басараб 

143 

19.  Травень Університетський кубок КВК Деканат, куратори, 
студентське 
самоврядування 

87 

20.  Листопад Нові таланти університету Деканат, завідувачі 
кафедри, куратори 

121 

21.  Грудень Андріївські вечорниці – 2015 Кафедра біохімії та 
загальної хімії 

87 

22.  Жовтень День працівників харчової 
промисловості «Святкуймо 
смачно і корисно», майстер-клас 

Деканат, завідувачі 
кафедр технології мʼяса, 
технології молока 

198 

23.  Вересень Гігієна психічного здоровʼя та 
методи оцінки його стану 

Кафедра біотехнології 
та радіології 

124 

 
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. 

 
Таблиця 7 

Основні заходи, проведені факультетом економіки та менеджменту 
ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 

№ 
п/
п 

Дата 
проведення 

Назва заходу Відповідальний 
(Кафедра, куратор, 

інші) 

Кількість 
учасників 

1 12.02  Участь студентів ФЕМ (ІІ, ІІІ курсів) у 
віче-реквієм, присвяченого річниці 

загибелі О.Левицької-Басараб на 
Янівському кладовищі. 

Доц.Бежук О.М., 
доц. Войтович 

Н.М.  

17  

2  19.02 Екскурсія до музею Етнографії та Доц. Войтович 10 
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художнього промислу України Н.М., студенти 3 к. 
ФЕМ 

3  22.10  Підготовка та участь у Круглому столі 
на тему «Роль і значення духовної 
спадщини Андрея Шептицького»  
Доповіді: « Софія Фредро – матір та 
духовний наставник А.Шептицького»,  
«Епізоди з життя А.Шептицького: візити 
митрополита до Карпатського краю». 

Доц. Бежук О.М., 
доц. Войтович 
Н.М. 

2 

5 4.12 Участь у творчому вечорі поетеси 
Світлани Костюк «Траєкторія 
самоспалення» ( Ауд.№7) 

Доц.Бежук О.М., 
доц. Войтович 
Н.М., студенти ІІ і 
ІІІ курсів ФЕМ 

12 

6 8.02 -8.03. Виступ у передачі «Історична правда» з 
Вахтангом Кіпіані, до річниці 
О,Левицької-Басараб, О,Степані, 
О.Теліги., виступи на Львівському радіо 
. 

Доц. Бежук О.М. 1 

7 Березень 
 

„Заповіт” Тараса Шевченка мовами 
народів світу. 
(опубліковано на сайті університету) 

Викладачі 
кафедри. 
Студенти  
І-ІІ  курсів 

100 

8 2015 р. Конференція, присвячена вшануванню 
пам’яті колишнього завідувача кафедри 
Якима Яреми. 

Викладачі 
кафедри. 
 

75 

9 Протягом 
року 

Випуск студентської газети 
„Gaudeamus”. (чотири випуски газети). 

Викладачі 
кафедри. 
 

– 

10 Протягом 
року 

Статті на виховну тематику в газеті 
„Світ Університету”, у журналі 
„Сільський господар” та у журналі 
„Науковий вісник” 

Викладачі 
кафедри. 
 

– 

11 9.11 Екскурсія по місту для студентів І курсу 
ФЕМ 

Ст. викл. 
Тимочко М.М. 

17 

12 9.11 Участь студентів І курсу ФЕМ у 
круглому столі на тему: „Українська 
писемність: історія і сучасність”. (В 
музеї мистецтва давньої української 
книги) 

Ст. викл. 
Конопленко Н.А. 

17 

13 9.11 Виступ на круглому столі на тему: 
„Українська писемність: історія і 
сучасність”.  

Ст. викл. 
Тимочко М.М. 

130 

14 9.11 Диктант національної єдності Ст. викл. 
Ваврін С.І. 

25 

15 10.12 Круглий стіл на тему: „Вища освіта 
Європи”. (Світлиця гурт. № 4). 

Викладачі кафедри 100 

16 Грудень 
2015 р. 

Стаття „Вища освіта Європи: традиції і 
сучасність” (газета „Світ Університету”, 
2015, ч.12). 

Ст. викл. 
Тимочко М.М. 
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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 (табл. 8).  

Таблиця 8 
Заходи, проведені  центром художньої творчості 

ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 
№ 
п/п 

Дата Назва заходу Відповідальний 
(Кафедра, куратор, 
інші) 

Кількість 
учасників 

1.  10-12 
лютого  
 

Загальноуніверситетський 
фестиваль «Колядуємо разом» 

ЦХТ 
Керівник Тетяна 
Купчак, заступники 
деканів факультетів 

186 осіб 

2.   «Прощання з колядою» 
 у храмі Пресвятої трійці 
 

Народна чоловіча 
хорова капела 
«Дзвін» (Михайло 
Сало), народна 
хорова капела 
«Ватра»(Тетяна 
Купчак) 

       70 осіб 

3. 05 лютого  Літературні читання пам`яті 
Героїв Крут 

   ЦХТ 
Літературно-
мистецька студія 
«Барвистий 
дивоцвіт»(Тетяна 
Купчак) 

       120 осіб 

4.  11 лютого 
 

Студенти університету 
колядують і щедрують 
працівнику університету, 
пораненому Герою АТО 
Русланові Філіпсонову  та 
воїнам, які перебувають на 
лікуванні у Військово-
медичному клінічному центрі 
західного регіону 

Народна хорова 
капела «Ватра» 
(Тетяна Купчак) 

 45 осіб 

5.   20 лютого Вечір-реквієм пам`яті Героїв 
Небесної сотні та воїнів АТО 

ЦХТ 500 осіб 

 6.  12 березня Шевченківський літературно-
мистецький вечір «Тарасе, 
плачеш разом з нами…» 

ЦХТ 500 осіб 

7. 18 березня Хресна дорога для молоді 
 у храмі Пресвятої Євхаристії  

ЦХТ 200 осіб 

8. 02 квітня Хресна дорога для молоді 
у храмі Пресвятої трійці 
 

ЦХТ 300 осіб 

9. 16 квітня Загальноуніверситетське 
Великоднє свято «Ми гаївку 

ЦХТ 600осіб 
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провели, весну красну привели» 
10. 19 квітня Великодній  фестиваль – 

«Святкуймо Воскресіння 
разом» , який відбувся у Музеї 
народної архітектури і побуту 
"Шевченківський гай" 

Народний ансамбль 
танцю «Підгір`я» 
(художній керівник 
Степан Бень) 

23осіб 

11. 16 травня Хореографічний фестиваль, 
присвячений вшануванню 
пам’яті заслуженого працівника 
культури України, відомого 
хореографа Олега Голдрича 

Народний ансамбль 
танцю «Підгір`я» 
(художній керівник 
Степан Бень) 

28 осіб 

12. 05 червня Урочиста академія з нагоди 
зустрічі випускників 
університету 

ЦХТ 700 осіб 

13. 16червня Урочистості з нагоди  
ХVII зльоту студентських 
лідерів аграрної освіти  
Львів,  

ЦХТ 300 осіб 

14. 31 серпня Посвята у студенти 
ЛНУВМтаБТ імені С.З. 
Ґжицького 

ЦХТ 950осіб 
 

15. 08 жовтня День захисника́ Украї́ни - 
літературно-мистецьке свято  

ЦХТ 500 осіб 

16. 15 жовтня Молебен до Пресвятої 
Богородиці, за усіх воїнів-
захисниуів України, біля фігури 
Богородиці 

Народна хорова 
капела «Ватра» 
(Тетяна Купчак) 

600 осіб 

17. 22 жовтня Урочиста академія до Дня 
працівників харчової 
промисловості 

ЦХТ 500 осіб 

18. 14 
листопада 

Участь у обласному святі до 
Дня працівників сільського 
господарства 

ЦХТ 35 осіб 

19.  
 

18 грудня Новорічно-різдвяний вечір «У 
передчутті Різдва» 

ЦХТ 250 осіб 

20. Протягом 
року 

Виконання Божественної 
літургії Івана Золотоустого 
студентською народною 
хоровою капелою «Ватра» 

Народна хорова 
капела «Ватра» 
(Тетяна Купчак) 

55 осіб 

 
У звітному році активно працювали 8 загальноуніверситетських 

колективів художньої самодіяльності, серед яких 5 колективів мають звання 

“народних”, зокрема, народний чоловічий хор “Дзвін”, народний хор 

студентів “Ватра”, народна капела бандуристів “Кобза”, народний ансамбль 

танцю “Підгір’я”, народний оркестр українських інструментів “Намисто”, 

оркестр духових інструментів, поетичний театр та драматичний гурток. 
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Більшість колективів художньої самодіяльності університету 

відзначаються активною концертною діяльністю, беруть участь у творчих 

конкурсах та фестивалях і стають їх лауреатами.  

Широкого розвитку набула художня творчість студентів на рівні 

факультетів. Цьому сприяє проведення щорічного міжфакультетського 

конкурсу “Шукаємо таланти”, у якому беруть участь біля трьох сотень 

студентів. 

Поруч з культурним і духовним вихованням студентів значна увага 

приділялася їх фізичному розвитку та підвищенню спортивної майстерності. 

З цією метою при спортивному клубі академії працювало 16 спортивних 

секцій, в яких займався 841 студент (табл.9,10). 

 
Таблиця 9 

Спортивно-масові заходи, проведені на базі 
ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 2015 року 

№
№ 
з/п 

Дата Назва заходу Відповідальний 
(кафедра, куратор, інші) 

Кількість 
учасників 

1. 28-30.04 Універсіада 
Львівщини з вільної 

боротьби 

Кафедра фізичного виховання, 
спорту і здоров’я. ПацевкоА.Й., 

Семенів Б.С., Бабич А.М. 

 
173 

2. 19-21.05. Чемпіонат Львівської 
області з вільної 

боротьби. 

Кафедра фізичного виховання, 
спорту і здоров’я. ПацевкоА.Й., 

Семенів Б.С., Бабич А.М. 

 
118 

3. 11-13.11. Кубок Львівської 
області з вільної 

боротьби 

Кафедра фізичного виховання, 
спорту і здоров’я. ПацевкоА.Й., 

Семенів Б.С., Бабич А.М. 

 
114 

4. 20-22.11. Кубок України з 
боротьби на поясах 

«Алиш» 

Кафедра фізичного виховання, 
спорту і здоров’я. ПацевкоА.Й., 

Семенів Б.С. 

 
140 

 
Свідченням достатньо високої ефективності роботи секцій засвідчує 

участь студентів у спортивних заходах різних рівнів, зокрема, у державних – 

53 особи та 626 – в обласних, районних і міських. Для прикладу відзначимо, 

що на Всеукраїнських спортивних іграх серед студентів аграрних вищих 

навчальних закладів з вільної боротьби команда університету посіла перше 

місце (табл.10). 
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Таблиця 10 
Участь студентів та співробітників ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького               

у спортивно-масових заходах упродовж 2015 року 
№№ 
з/п 

Дата Назва заходу Відповідальний 
 

Кількість 
учасників 

1 27-30.01 Чемпіонат України з вільної боротьби серед 
дорослих до 23 років. м. Бровари. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 
Пацевко А.Й. 

5 

2 26-28.02. Всеукраїнський турнір з вільної боротьби 
пам’яті О.Оніщука. м. Хмельницький 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 
Пацевко А.Й. 

5 

3 26-31.03. Чемпіонат України з класичного 
пауерліфтингу серед юнаків та дівчат. 
Луцьк. 

Бабич А.М., Пацевко А.Й. 1 

4 6-9.04. Чемпіонат України з вільної боротьби,  
місто Харків 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 
Пацевко А.Й. 

6 

5 27-30.04. Чемпіонат України  з вільної боротьби серед 
юніорів. м.Івано-Франківськ.  

Семенів Б.С., Бабич А.М., 
Пацевко А.Й. 

8 

6 2.05. Кубок пам’яті Олександра Литвиненка 
(веслування). Комсомольськ. 

Ковтун А.А. 1 

7 8-10.05. Всеукраїнський турнір з вільної боротьби 
«Чорне море».м.Одеса.. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 
Пацевко А.Й. 

4 

8 16-17.05. «Кубок Чорного моря» (веслування). місто 
Южне  

Ковтун А.А. 1 

9 19-21.05. Чемпіонат Львівської області з вільної 
боротьби. Львів. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 
Пацевко А.Й. 

12 

10 21-24.05. Чемпіонат України з спортивного 
орієнтування на велосипедах. Харків. 

Приставський Т.Г., 
 Пацевко А.Й., Бабич А.М. 

1 

11 29-31.05. Всеукраїнський турнір з вільної боротьби 
«Кубок Мелітополя».м.Мелітополь. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 
Пацевко А.Й. 

5 

12 31.05. «Кубок Придніпров’я» (вестування). 
Дніпропетровськ. 

Ковтун А.А. 1 

13 травень-
червень 

Всеукраїнська спартакіада «Здоров’я» серед 
науково-педагогічних працівників аграрних 
ВНЗ 3-4 рівнів акредитації.  

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

24 

14 13-14.05. Чемпіонат Львівщини серед дорослих та 
юніорів (веслування). Львів. 

Ковтун А.А. 1 

15 19-21.06. Чемпіонат України серед юнаків та дорослих 
(веслування). Київ. 

Ковтун А.А. 1 

16 21-28.06. Чемпіонат Європи з вільної боротьби серед 
юніорів. м.Стамбул.Туреччина. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 
Пацевко А.Й. 

1 

17 27.06. Відкрита першість Полтавської області 
(веслування) 

Ковтун А.А. 1 

18 2-5.07. Чемпіонат Європи серед національних 
команд ICF (веслування). Ауронцо-Кадоре. 
Італія. 

Ковтун А.А. 1 

19 10-12.07. Регата на призи ВК «Отаман» в човнах 
аутригер (веслування). Львів.  

Ковтун А.А. 1 

20 16-18.07. Чемпіонат України зі спортивного 
орієнтування. Львів. 

Приставський Т.Г., 
Пацевко А.Й., Бабич А.М. 

1 

21 22-27.07. Міжнародний турнір з вільної боротьби 
пам’яті Зіолковського. Варшава. Польща. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 
Пацевко А.Й. 

1 

22 31.07.-
2.08. 

Чемпіонат Європи серед клубів IDBF 
(веслування). Дівон-Ле-Бен, Франція. 

Ковтун А.А. 1 

23 19-23.08. Чемпіонат світу IDBF серед національних 
команд (веслування). Веланд, Канада. 

Ковтун А.А. 1 

24 6.09. Міжнародний напівмарафон. Любачів. 
Польща. 

Приставський Т.Г., 
Пацевко А.Й., Бабич А.М. 

1 

25 10-13.09. Чемпіонат світу серед клубів ICF 
(веслування). Рачіце, Чехія. 

Ковтун А.А. 1 

26 2-4.10. Турнір «Золотий дракон» (веслування). Київ. Ковтун А.А. 1 
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 8-10.10. Всеукраїнський турнір з вільної боротьби 
«Тернове поле». Тернопіль. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 
Пацевко А.Й. 

6 

27 16-18.10. Кубок України «October Open» (веслування) 
 
. Київ. 

  

28 1-3.11. Всеукраїнський турнір з вільної боротьби 
пам’яті І.Кулика. Херсон. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 
Пацевко А.Й. 

5 

29 11-13.11. Кубок Львівської області з вільної боротьби. 
Львів. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 
Пацевко А.Й. 

14 

30 11-13.11. Чемпіонат України з легкоатлетичного 
кросу. Луцьк. 

Приставський Т.Г., 
 Пацевко А.Й., Бабич А.М. 

 

31 20-22.11. Всеукраїнський молодіжний турнір з вільної 
боротьби.Біла Церква. 

Семенів Б.С., Бабич А.М., 
Пацевко А.Й. 

5 

32     
33 20-22.11. Кубок України з боротьби на поясах 

«Алиш». Львів. 
Семенів Б.С., Бабич А.М., 
Пацевко А.Й. 

12 

34 28.11.–
2.12. 

Чемпіонат України з пауерліфтингу серед 
студентів ВНЗ 3-4 рівнів акредитації.. 
Коломия. 

Бабич А.М., Пацевко А.Й. 1 

35 1-3.12. Кубок України з вільної боротьби. Бровари. Семенів Б.С., Бабич А.М., 
Пацевко А.Й. 

7 
 

36 12-13.12. Чемпіонат України з армспорту серед 
студентів ВНЗ 3-4 рівнів акредитації. Харків. 

Бабич А.М., Пацевко А.Й. 1 

37 24.12. Всеукраїнський турнір «Фестиваль бігу». 
Львів. 

Приставський Т.Г., 
 Пацевко А.Й., Бабич А.М. 

3 

38 25.12. Всеукраїнський легкоатлетичний турнір 
«Відкрита першість спортивного клубу 
Легіон». Львів. 

Приставський Т.Г., 
Пацевко А.Й., Бабич А.М. 

2 

39 протягом 
року 

«Універсіада  Львівщини 2015 року» 
 (17 видів спорту) 

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

270 

40 березень «Спартакіада гуртожитків»  
(5видів спорту) 

Пацевко А.Й., Бабич А.М., 
Стахів М.М., Якимишин 
І.Д., Василів О.В., Голубева 
О.Т., Приставський Т.Г. 

308 

41 травень Спартакіада серед професорсько-
викладацького складу ЛНУВМтаБТ імені 
С.З.Гжицького 

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

58 

42 вересень-
жовтень 

«Спартакіада першокурсника» 
 (5 видів спорту) 

Пацевко А.Й., Бабич А.М., 
Стахів М.М., Якимишин 
І.Д., Василів О.В., Голубева 
О.Т., Приставський Т.Г. 

614 

43 протягом 
року  

Спартакіада факультетів 
(6 видів спорту) 

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

1156 

44 протягом 
року 

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

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

416 
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Протягом звітного року фахівцями кафедри фізичного виховання та 

спорту університету підготовлено 2 майстри спорту, 16 кандидатів у майстри 

спорту та 31 розрядник з різних видів спорту(табл.11). 

Таблиця 11 
Підготовлено  КМС, МС у ЛНУВМ та БТ імені С.З. Ґжицького впродовж 

2015 року 
№№ 
з/п 

Назва Відповідальний Кількість 

1. Майстри Семенів Б.С. 
Бабич А.М. 

1 
1 

2. КМС Семенів Б.С. 
Бабич А.М. 

Приставський Т.Г. 
Василів О.В. 

8 
2 
3 
3 

3. Розрядники Семенів Б.С. 
Якимишин І.Д. 

16 
15 

  
Узагальнюючи аналіз виховної роботи із студентською молоддю, маємо 

усі підстави стверджувати, що у цій важливій складовій педагогічної 

діяльності університету досягнуто відчутних позитивних результатів. 
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РОЗДІЛ  6. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 
 

В 2015 році, починаючи з 1 вересня профорієнтаційна робота набула 

нового змісту. З метою її ефективної організації по організації набору 

студентів у 2016 році було введено посаду помічника ректора університету 

по координації роботи структурних підрозділів з організації 

профорієнтаційної роботи, а також створено новий підрозділ – «Центр 

профорієнтаційної роботи університету». 

В 2015 році для ефективної організації профорієнтаційної роботи по 

забезпеченню якісного набору студентів в університет було проведено цілий 

комплекс організаційних заходів з залученням всіх структурних підрозділів, 

зокрема: 

 Розроблено і затверджено план першочергових заходів ректорату 

щодо організації та проведення вступної кампанії у 2016 році. 

 Двічі в жовтні і грудні місяці дане питання розглядалось на 

Вченій раді університету, прийняті конкретні ухвали, їх виконання 

контролюється. 

Крім того нещодавно видано наказ по університету №13, в якому 

конкретизована участь в проведенні профорієнтаційних заходів на рівні 

ректорату, факультетів, кафедр. Цей наказ доведено до керівників всіх 

структурних підрозділів. 

Крім того на кафедри університету були передані, крім плану 

ректорату і ухвал Вчених рад – орієнтовний перелік заходів, які можуть 

плануватись при проведенні профорієнтаційної роботи та етапи 

профорієнтаційної роботи. 

За звітний період профорієнтаційна робота проводилась відповідно до 

новацій вступної кампанії, які затверджені Міністерством освіти і науки 

України. 

Що зроблено конкретно: 
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 Задіяно всі ресурси для інформаційного наповнення сайту 

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

2016». 

 Оновлено реєстр всіх шкіл Західного регіону України і 

направлено на їх електронні та поштові адреси матеріали про університет, 

факультети, спеціальності та умови прийому. 

 Підготовлено і розіслано оголошення про набір в найбільш 

рейтингові видання України. 

 Іде підготовка до «Днів відкритих дверей», які в 2016 році будуть 

проведені в більш новому якісному форматі. 

 Розроблено і видано типографським способом пакет рекламно-

агітаційних матеріалів для проведення профорієнтаційної роботи. 

 Активно запроваджується студентська програма «Знайди собі 

заміну», ведеться робота в соціальних мережах. 

 При центрі профорієнтаційної роботи створено електронний банк 

потенційних абітурієнтів, активізувалась робота в ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. 

 До профорієнтаційної роботи залучено органи студентського 

самоврядування, редакція газети, центр інформаційних технологій, 

міжнародний відділ. 

 Іде активна співпраця з обласними та районними центрами 

зайнятості, управліннями освіти та агропромислового комплексу. 

 Ми активно беремо участь в різноманітних виставках, ярмарках, 

презентаціях з метою популяризації вузу, підвищенню його іміджевого 

авторитету. 

 Іде активна робота по забезпеченню комплексу 

профорієнтаційних заходів в період реєстрації випускників на ЗНО, 

розроблено заходи щодо функціонування ЄДБО в університеті з врахуванням 

новацій вступної кампанії у 2016 році. 

 Розроблено графіки виступів членів ректорату, керівників 

структурних підрозділів, відомих вчених університету у засобах масової 
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інформації з висвітленням історії та досягнень вузу, його перспективи 

розвитку, іміджу, нових напрямів та спеціальностей ринку праці, правил 

прийому тощо. 
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РОЗДІЛ 7. ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Відповідно до чинного законодавства, основними завданнями 

університету є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна 

діяльність. Тому фінансове, матеріально-технічне та адміністративно- 

господарське забезпечення діяльності університету спрямовані на 

організацію та виконання його основних завдань, а також на соціальний 

захист членів університетського колективу, створення належних умов праці 

та відпочинку всіх категорій працівників та осіб, що навчаються. 

 

7.1. Виконання кошторису 

Обсяг фінансування Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького за 2015 рік 

склав 72824,7 тис. грн. 

Надходження з Державного бюджету України (загальний фонд) 

становили 50291 тис. грн, які спрямовано на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 29240,8 тис. грн; 

- оплату комунальних послуг – 3757,0 тис. грн; 

- виплату стипендій – 16415,0 тис. грн; 

- забезпечення дітей-сиріт – 783,0 тис. грн; 

- інші виплати населенню – 95,2 тис. грн. 

 

Надходження за спеціальним фондом у 2015 році становили 22533,7 тис. 

грн.  

 

Кошти спеціального фонду спрямовано на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 10445,9 тис. грн, 

- оплату комунальних послуг – 2658,9 тис. грн, 
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- відрядження – 155,4 тис. грн, 

- придбання товарів і послуг (придбання канцтоварів, сантехнічних, 

господарських товарів, медикаментів, оплату продуктів харчування, 

транспортних послуг, зв’язку, оренди, касового обслуговування, сплати 

податків, поточний ремонт) – 4295,8 тис. грн, 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування –  

4386,3 тис. грн. 

- капітальний ремонт та будівництво – 191,4 тис. грн ; 

- реконструкція та реставрація – 400,0 тис. грн.. 

Табл. 6. 1.  
- Структура надходжень до спеціального фонду у 2015 році 

Джерела надходжень Сума, млн. 
грн. 

Навчання за контрактом студентів та слухачів Інституту 
післядипломної освіти 8,21 

Проживання в гуртожитках студентів, аспірантів, докторантів 
тощо, надходження від ННВЦ «Комарнівський» 8,5 

Оренда приміщень 0,4 
Від реалізації в установленому порядку майна (крім 
нерухомого) 0,4 

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків  4,1 
Від підприємств, організацій 0,9 
Всього 22,51 

 
Основним джерелом надходжень до спеціального фонду в Університеті 

є платні послуги з підготовки студентів, проживання студентів у гуртожитку 

та надходження від господарської діяльності університету. 

 

7.2. Господарська діяльність, експлуатація споруд та інфраструктури 

університету 

З метою дотримання вимог санітарних норм та норм пожежної безпеки 

для забезпечення навчально-виховного процесу, проживання студентів, а 

також безперебійної експлуатації навчальних корпусів та гуртожитків 
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університету, здійснено видатки на: 

1. Поточний ремонт котельні по вул. Рильського. 1 на суму 54896,92 грн. 

2. Поточний ремонт котла «Strebel» в котельні по вул. О. Басараб. 1. на 

суму 11930, 00 грн. 

3. Монтаж коректора об’єму газу (котельня по вул. О. Басараб 1), - 

36544,01 грн. 

4. Пуско-налагоджувальні роботи коректора об’єму газу (котельня по вул. 

О. Басараб. – 5312,09 грн. 

5. Поточний ремонт котла КВТ. 6.5. № 1 (котельня по вул. Рильського. 1) 

– 16196,40 грн. 

6. Проведення вимірювань опору захисного заземлення та перевірки 

ізоляції на діелектричну міцність електрообладнання – 10989,59 грн. 

7. Закупівля радіаторів чавунних – 76246,68 грн. 

8. Закупівля сантехнічних матеріалів – 47105,40 грн. 

9. Закупівля та монтаж віконних систем та дверних блоків – 22097,30 грн. 

10. Закупівля циркуляційного насосу (гурт. № 2) – 13959,00 грн. 

11. Монтаж зовнішнього освітлення (опори, провід, світильники) – 

34292,50 грн. 

 

З метою кращого інформування про діяльність університету та 

популяризації здійснено видатки на: 

- трансляції та друк оголошень в сумі 3830 грн.; 

- друк афіш, банерів, плакатів, стендів в сумі 11780 грн. 

 

З метою зростання матеріально-технічної бази здійснено видатків на: 

- комп’ютерну техніку, оргтехніку на суму 18575,0 грн.; 

- навчальні посібники, літературу на суму 8650,68 грн.; 

- періодичні видання на суму 51834,13 грн.; 

 

З метою життєзабезпечення, утримання приміщень та устаткування в 
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належному стані здійснено видатки на: 

- технічне обслуговування, ремонт обладнання, оргтехніки, повірка 

та ремонт приладів обліку на суму 20621,19 грн.; 

- охорону приміщень (сигналізація) – 9256,95 грн.; 

- електротовари – 6,7 тис. грн.; 

- канцелярські товари, папір, марки, конверти, бланкова продукція на 

суму 191295,14 грн. 

 

З метою забезпечення та утримання автотранспортного господарства 

здійснено видатки на: 

- паливо мастильні матеріали на суму 349700 грн. 

- ремонт автотранспорту – 32903,03 грн. 

 

Інші видатки на: 

- продукти харчування – 197486,53 грн.; 

- послуги доступу до мережі інтернет - 16143 грн.; 

- послуги зв’язку – 53908,29 грн.; 

- розрахунково-касове обслуговування – 12302,45 грн.; 

- послуги страхування працівників – 8262,94 тис. грн.; 

- послуги з підтримки доступу навчальних закладів до ЄДЕБО – 

21290,88 тис. грн.; 

- обслуговування програмного забезпечення - 25164 тис. грн. 

 

У звітному періоді діяльність ректорату, підрозділів і структур 

університету спрямовувалася на збереження та підтримання в належному 

стані університетського майна, проводились заходи щодо економного та 

раціонального використання державних коштів. 
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Додаток 1 
Перелік підручників, посібників з грифом, авторами яких є науково-педагогічні працівники 
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З.Гжицького 
 
1. Ветеринарне правознавство України: навчально-методичний посібник /І.В.Яценко, 
В.В.Кам’янський, В.Я.Бінкевич. – Харків, 2015. – 22,79 др.арк 
2. Виробництво масла та спредів: Навчальний посібник /Козак М.В., Наговська В.О., 
Гачак Ю.Р. та ін. – Львів, 2015. – 2-е видання, доп. – 11,63 др.арк  
3. Внутрішні хвороби тварин: Підручник /В.І.Левченко, В.В.Влізло, Л.Г.Слівінська та 
ін. – Біла Церква, 2015. – Ч.2. – 35,47 др.арк  
4. Гігієна рослинних харчових продуктів: Підручник /І.В.Яценко, Н.М.Богатко, ІБ.Бібен, 
В.Я.Бінкевич. – Харків, 2015. – 24,65 др.арк 
5. Інфекціологія вірозів тварин: Навчальний посібник /В.Г. Скибіцький.О.С.Калініна та 
ін. – Київ, 2015. – 22,12 др.арк  
6. Калініна О.С., Панікар І.І., Скибіцький В.Г. Ветеринарна вірусологія: Підручник. 2-ге 
видання, перероблене і доп. – Київ, 2015. – 16,4 др.арк 
7. Козак М.В., Гачак Ю.Р., Остап’юк Ю.І. Ветеринарно-санітарний та технологічний 
контроль молока та молочних продуктів: Посібник. Видання 2-е, доповнене. – Львів, 2015. 
– 21,16 др.арк  
8. Фізіологія сільськогосподарських тварин (практикум): навчальний посібник 
/Мазуркевич А.Й.,Стояновський В.Г., Головач П.І. – Львів, 2015. – 13,5 др.арк  
 
 

Навчальні посібники, довідники, словники, 
авторами яких є науково-педагогічні працівники Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького 
 

1. Атлас Ветеринарно-санітарного інспектування продуктів забою тварин /І.В.Яценко, 
Н.М.Богатко ….В.Я.Бінкевич. – Харків, 2015. – 44,64 др.арк  

2. Біохімія: посібник /Галяс В.Л., Федець О.М., Вигнан Д.С. та ін. – Львів, 2015. – 4,47 
др.арк  

3. Біохімія тварин з основами фізичної і колоїдної хімії: посібник /Галяс В.Л., Федець 
О.М., Вигнан Д.С. та ін. – Львів, 2015. – 6,12 др.арк 

4. Буцяк В.І. Опорні тестові питання з державного іспиту бакалаврського рівня 
навчання напряму «біотехнологія». – Львів, 2015. – 10,82 др.арк  

5. Венгрин А.В. Топографічна анатомія і препарування тканин та органів свійських 
тварин: посібник. – Львів, 2015. – 5,05 др.арк   

6. Ветеринарна рецептура: навчально-методичний посібник /Винярська А.В., 
Слободюк Н.М., Гунчак В.М. та ін. – Львів, 2015. – 9,65 др.арк  

7. Галкіна Н.С.. Максисько О.Р., Ціж Б.Р. Автоматизація виробничих процесів: 
лабораторний практикум. – Львів, 2015. – 3,76 др.арк  

8. Гачак Ю.Р., Ваврисевич Я.С., Михайлицька О.Р. Технолого-біохімічні особливості 
полісахаридів. Розділ «Крохмаль»: посібник. – Львів, 2015. – 3,65 др.арк  

9. Гачак Ю.Р., Ваврисевич Я.С., Михайлицька О.Р. Технолого-біохімічні особливості 
полісахаридів. Розділ «Пектин. Інулін»: посібник. – Львів, 2015. – 3,18 др.арк  

10. Гачак Ю.Р., Цісарик О.Й., Сливка Н.Б., Наговська В.О., Варивода Ю.Ю. Молочні 
продукти лікувально-профілактичного призначення. – видання 2-ге, доповнене. – Львів, 
2015. – 9,3 др.арк  

11. Гінекологічні хвороби самок: навчально-методичний посібник /Костишин Є.Є., 
Дмитрів О.Я., Івашків Р.М. та ін. – Львів, 2015. – 8,87 др.арк  
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12. Голодюк І.П. Нормована годівля коней: навчальний посібник. – Львів, 2015. – 4,94 
др.арк 

13. Грабовський Р.С., Чемерис В.А., Душка В.І., Дадак О.О. Економіка 
землекористування. Опорний конспект лекцій. – Львів, 2015. – 11,65 др.арк  

14. Грицина М.Р. Гідроботаніка: посібник. – Львів, 2015. – 19,88 др.арк  
15. Гутий Б.В. Промислова власність: навчальний посібник. – Львів, 2015. – 5,53 др.арк  
16. Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф., Харів І.І. Авторські та суміжні права: навчальний 

посібник. – Львів, 2015. – 6,88 др.арк  
17. Довідник нових ветеринарних препаратів (форми випуску, дозування) /Коцюмбас 

І.Я., Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф. та ін. – 2 перевидання, доповнене. – Львів, 2015. – 28,37 
др.арк  

18. Інноваційні технології у виробництві майонезу: навчальний посібник /Паска М.З., 
Ромашко І.С., Драчук У.Р. та ін. – Львів, 2015. – 3,76 др.арк 

19. Калин Б.М. Геологія з основами геоморфології: Навчально-методичний посібник. – 
Львів, 2015. – 6,3 др.арк  

20. Калин Б.М., Нагірняк Т.Б. Ландшафтна екологія: практикум. – Львів, 2015. – 4,41 
др.арк  

21. Калініна О.С.  Тестові та діагностичні завдання з ветеринарної вірусології. – Львів, 
2015. – 10 др.арк 

22. Калініна О.С. Тестові та діагностичні завдання з ветеринарної вірусології для 
контролю знань студентів ІІ курсу ФВМ СП. – Львів, 2015. – 10 др.арк 

23. Калініна О.С. Текст лекцій із навчальної дисципліни «Ветеринарна вірусологія» 
для студентів ІІІ курсу ФВМ. – Львів, 2015. – 6,95 др.арк  

24. Калініна О.С. Текст лекцій із навчальної дисципліни «Ветеринарна вірусологія». – 
Львів, 2015. – 7,65 др.арк 

25. Кісера Я.В., Божик Л.Я. Нормативно-правові акти щодо профілактики та ліквідації 
інфекційних захворювань птиці: посібник. – Львів, 2015. – 13,18 др.арк 

26. Методи застосування лікарських препаратів і терапевтична техніка у собак і котів: 
навчальний посібник /Слівінська Л.Г. Федорович В.Л., Драчук А.О. та ін. – Львів, 2015. – 
3,65 др.арк  

27. Михайлицька О.Р., Цісарик О.Й., Гачак Ю.Р. Навчально-методичний посібник з 
дисципліни «Методологія харчової науки». – Львів, 2015. – 4,12 др.арк  

28. Основи топографічної анатомії домашніх тварин (видання 2, доповнене): 
навчальний посібник /Завірюха В.І., Мисак А.Р., Цісінська С.В. та ін. – Львів, 2015. – 6,47 
др.арк  

29. Періг Д.П., Кирилів Я.І. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з 
технології виробництва продукції вівчарства. Частина ІІ. – Львів, 2015. – 7,44 др.арк  

30. Право промислової власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки: 
навчальний посібник /Стибель В.В., Гутий Б.В., Паска М.З., Пеленьо Р.А., Гуфрій Д.Ф. – 
Львів, 2015. – 12,44 др.арк  

31. Присяжнюк В.Я. Анатомічні особливості свійських тварин. Практикум. – Львів, 
2015. – 7,76 др.арк  

32. Присяжнюк В.Я. Анатомія свійських тварин. Навчально-методичний посібник. – 
Львів, 2015. – 5,06 др. арк.  

33. Семанюк В.І., Турко І.Б., Пеленьо Р.А. Загальна мікробіологія. Тести: навчальний 
посібник. – Львів, 2015. – 8,12 др.арк  

34. Семанюк В.І., Турко І.Б., Пеленьо Р.А., Семанюк Н.В. Ветеринарна імунологія: 
навчальний посібник. – Львів, 2015. – 12,71 др.арк  

35. Семанюк В.І., Турко І.Б., Пеленьо Р.А., Семанюк Н.В. Практична загальна 
мікробіологія: навчальний посібник. – Львів, 2015. – 6,35 др.арк  

36. Спеціальна ветеринарна фармакологія: навчально-методичний посібник /Гунчак 
В.М., Гуфрій Д.Ф., Харів І.І. та ін. – Львів, 2015. – 13,29 др.арк  
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37. Технологія молочних продуктів функціонального призначення. Навчально-
методичний посібник /Цісарик О.Й., Гачак Ю.Р., Сливка Н.Б. та ін. – Львів, 2015. – 4,23 
др.арк  

38. Технологія оздоровчих харчових продуктів: навчальний посібник /Паска М.З., 
Басараб І.М., Мартинюк І.О. та ін. – Львів, 2015. – 6,88 др.арк 

39. Технологія переробки гідробіонтів: лабораторний практикум / Паска М.З., Басараб 
І.М., Драчук У.Р. та ін. – Львів, 2015. – 5,17 др. арк.  

40. Турчин І.М., Цісарик О.Й. Навчальний посібник з предмету «Інноваційні харчові 
інгредієнти в технології молочних продуктів». – Львів, 2015. – 3,29 др.арк  

41. Турчин І.М., Цісарик О.Й., Михайлицька О.Р. Навчальний посібник з предмету 
«Харчові технології» (розділ «Технологія консервування плодів та овочів»). – Львів, 2015. 
– 4,94 др.арк  

42. Турчин І.М., Цісарик О.Й., Михайлицька О.Р. Лабораторний практикум з предмету 
«Харчові технології» (розділ «Технологія цукрового виробництва»). – Львів, 2015. – 4,71 
др.арк  

43. Цісарик О.Й., Сливка Н.Б., Михайлицька О.Р., Мусій Л.Я. Мікробіологічні процеси 
та їх продукти у молокопереробних виробництвах. Навчально-методичний посібник. – 
Львів, 2015. – 4,41 др.арк  

44. Ціж Б.Р. Електротехніка: Навчальний посібник. – Львів, 2015. – 6,47 др.арк 
 

 
Перелік методичних розробок, вказівок виданих науково-педагогічними працівниками 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З.Гжицького 

 
1. Бабич Л.В., Кравців І.К. Маркетингові дослідження. Методичні рекомендації для 
проведення лабораторних занять. – Львів, 2015. – 2,82 др.арк 
2. Бабич Л.В., Кравців І.К. Маркетингові дослідження. Методичні рекомендації для 
самостійної роботи. – Львів, 2015. – 3,06 др.арк  
3. Берко Й.М., Грицина М.Р. Заповідна справа. Методичні вказівки. – Львів, 2015. – 3,76 
др.арк  
4. Білонога Ю.Л. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальних 
дисциплін Процеси та апарати харчових виробництв і Процеси і апарати біотехнологічних 
виробництв. – Львів, 2015. – 1,41 др.арк 
5.  Біотехнологія у ветеринарній медицини /Федець О.М., Галяс В.Л., Вигнан Д.С. та ін. – 
2,53 др.арк  
6. Буцяк В.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
«Біотехнологія білків» для студентів напряму підготовки «Біотехнологія». - Львів, 2015. - 
3,29 др.арк 
7. Буцяк В.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Загальна 
біотехнологія» для студентів напряму підготовки «Біотехнологія». - Львів, 2015. – 5,41 
др.арк 
8. Буцяк В.І., Буцяк А.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Біоконверсія органічних сполук». – Львів, 2015. – 3,76 др.арк  
9. Буцяк В.І., Буцяк А.А.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Радіобіологія та радіоекологія» для студентів за напрямом підготовки 
екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. – 
Львів 2015. – 5,81 др.арк 
10. Буцяк В.І., Шемедюк Н.П. Методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення 
дисципліни «Вступ до фаху. Історія біотехнології» для студентів напряму підготовки 
«Біотехнологія». – Львів, 2015. – 3,29 др.арк  
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11. Буцяк В.І.. Шемедюк Н.П., Скіп О.С. Методичні вказівки до виконання лабораторних 
робіт з дисципліни «Ветеринарна радіобіологія». – Львів, 2015. – 4,88 др.арк  
12. Буцяк В.І.. Божик В.Й., Шемедюк Н.П., Скіп О.С. Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з дисципліни «Гідрорадіоекологія» для студентів напряму підготовки 
«водні біоресурси та аквакультура». – Львів, 2015. – 3,53 др.арк  
13. Ваврисевич Я.С. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Неорганічна хімія». – 
Львів, 2015. – 1,41 др.арк  
14. Ваврисевич Я.С. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Неорганічна хімія» 
(скорочена програма). – Львів, 2015. – 1,29 др.арк 
15. Венгрин А.В., Тибінка А.М., Федорович В.С., Присяжнюк В.Я., Демус Н.В. Анатомія 
свійських тварин. Нутрощі. Мет. рекомендації до лабораторних робіт для студентів ФВМ. 
– Львів, 2015. – 1,71 др.арк 
16. Венгрин А.В., Тибінка А.М., Федорович В.С., Присяжнюк В.Я., Демус Н.В. Анатомія 
свійських тварин. Нутрощі. Мет. рекомендації до лабораторних робіт для студентів ФВМ 
(скорочена програма). – Львів, 2015. – 1,53 др.арк 
17. Ветеринарно-санітарна експертиза за інфекційних, інвазійних, незаразних хвороб риб 
та інших водних живих гідробіонтів. Методичні рекомендації /Богатко Н.М., ….Салата 
В.З. та ін. – Біла Церква, 2015. – 3,75 др.арк  
18. Вимоги до підготовки, написання та оформлення кваліфікаційних робіт на здобуття 
ОКР «Бакалавр» /Параняк Р.П., Янович Д.О., Буцяк Г.А. та ін. – Львів, 2015. – 2,12 др.арк  
19. Вимоги до підготовки, написання та оформлення кваліфікаційних робіт на здобуття 
ОКР «Магістр» /Параняк Р.П., Янович Д.О., Буцяк Г.А. та ін. – Львів, 2015. – 2,23 др.арк 
20. Вовк М.В. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи 
з дисципліни «Управління потенціалом підприємства». – Львів, 2015. – 2,24 др.арк  
21. Вовк М.В. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи 
з дисципліни «Управління якістю». – Львів, 2015. – 3 др.арк 
22. Войтович Н.М. Методичні поради та модульні завдання до курсу «Історія України». – 
Львів, 2015. – 1,86 др.арк  
23. Войтович Н.М. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з курсу «Історія 
України». – Львів, 2015. – 2,59 др.арк  
24. Войтович Н.М. Модульні завдання та методичні поради до курсу «Історія України». – 
Львів, 2015. – 2,11 др.арк  
25. Войтович Н.М. Методичні вказівки до написання контрольних робіт з курсу «Історія 
України». – Львів, 2015. – 0,93 др.арк  
26. Войтович Н.М. Плани семінарських занять  та методичні рекомендації до курсу 
«Історія України». – Львів, 2015. – 3,06 др.арк 
27. Гарасимлюк М.В. Методичні вказівки для проведення практичних занять та 
самостійної підготовки студентів із дисципліни «Менеджмент організацій». – Львів, 2015. 
– 1,88 др.арк  
28. Головач П.І., Стояновський В.Г. Методичні матеріали організації навчального процесу 
з «Фізіології тварин» для ФВМ (скорочена форма навчання). – Львів, 2015. – 3,82 др.арк 
29. Головач П.І., Стояновський В.Г. Методичні матеріали організації навчального процесу 
з «Фізіології тварин» для бтф (скорочена форма навчання). – Львів, 2015. – 3,17 др.арк 
30. Головач П.І., Стояновський В.Г., Коломієць І.А., Змія М.М. Методичні матеріали 
організації навчального процесу з «Фізіології тварин» для ФВМ. – Львів, 2015. – 3,65 
др.арк 
31. Головач П.І., Стояновський В.Г., Коломієць І.А., Змія М.М. Методичні матеріали 
організації навчального процесу з «Фізіології тварин» для бтф. – Львів, 2015. – 3,17 др.арк 
32. Голодюк І.П., Наумюк О.С., Петришак Р.А., Матеуш В.Л. Методичні вказівки для 
проведення лабораторних занять із зоотехнічного аналізу кормів та визначення їх 
поживності. – Львів, 2015. – 3,06 др.арк  
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33. Голодюк І.П., Наумюк О.С., Петришак Р.А., Матеуш В.Л., Семчук І.Я. Оцінка 
поживності кормів. Методичні вказівки. – Львів, 2015. – 2,59 др.арк  
34. Грабовський С.С., Коритко О.О. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з 
дисципліни «Органічна хімія» для студентів ФХТЕ. – Львів, 2015. – 2,82 др.арк  
35. Грицина М.Р. Гідроботаніка. Методичні вказівки для проходження навчальної 
практики. – Львів, 2015. – 4 др.арк  
36. Гутий Б.В. Мет. рек. для самостійної роботи з курсу «Інтелектуальна власність» для 
вет. мед. – Львів, 2015. – 2,12 др.арк  
37. Гутий Б.В. Мет. рек. для самостійної роботи з курсу «Інтелектуальна власність» для 
екології. – Львів, 2015. – 0,82 др.арк  
38. Гутий Б.В. Мет. рек. для самостійної роботи з курсу «Інтелектуальна власність» для 
«спеціаліст» маркетинг. – Львів, 2015. – 1,76 др.арк  
39. Гутий Б.В. Мет. рек. для самостійної роботи з курсу «Інтелектуальна власність» для 
«спеціаліст» МЗЕД. – Львів, 2015. – 1,18 др.арк  
40. Гутий Б.В. Мет. рек. для самостійної роботи з курсу «Інтелектуальна власність» для 
«магістр» МО. – Львів, 2015. – 2,47 др.арк  
41. Гутий Б.В. Мет. рек. для самостійної роботи з курсу «Інтелектуальна власність» для 
«магістр» МЗЕД. – Львів, 2015. – 1,41 др.арк  
42. Гутий Б.В., Харів І.І. Мет. рек. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності. – 
Львів, 2015. – 4,24 др.арк  
43.  Дашковський О.О. Сертифікація персоналу. Методичні вказівки. – Львів, 2015. – 1,65 
др.арк 
44. Дашковський О.О. Упакування молока і молочних продуктів. Методичні вказівки. – 
Львів, 2015. – 1,65 др.арк 
45. Дашковський О.О. Упакування товарів. Словник-довідник термінів і визначень. – 
Львів, 2015. – 4,23 др.арк 
46. Демус Н.В., Федорович В.С., Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Венгрин А.В. Анатомія 
свійських тварин. Серцево-судинна система. Лімфатична система. Мет. рекомендації до 
лабораторних робіт для студентів ФВМ. – Львів, 2015. – 1,06 др.арк 
47. Демус Н.В., Федорович В.С., Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Венгрин А.В. Анатомія 
свійських тварин. Серцево-судинна система. Лімфатична система. Мет. рекомендації до 
лабораторних робіт для студентів ФВМ (скорочена програма). – Львів, 2015. – 1,06 др.арк 
48. Діагностика та заходи боротьби з ґрунтовими хворобами (емкар, брадзот, 
ентеротоксемія). Методичні вказівки /Левківський Д.М., Куртяк Б.М., Левківська Н.Д. та 
ін. – Львів, 2015. – 1,88 др.арк  
49. Кабанець С.І., Камрацька О.І. Навчально-методичний посібник Комплексна оцінка  
основних потреб людини на рівні забезпечення життєдіяльності. – Львів, 2015. – 2,35 
др.арк  
50. Калин Б.М. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище. 
Методичні рекомендації. – Львів, 2015. – 1,24 др.арк  
51. Калініна О.С. Екзаменаційні тестові завдання з навчальної дисципліни «Ветеринарна 
вірусологія». – Львів, 2015. – 2,29 др.арк  
52. Калініна О.С. Класифікація та номенклатура вірусів тварин і людини. – Львів, 2015. – 
1,76 др.арк 
53. Калініна О.С. Методичні вказівки для лабораторних занять із ветеринарної вірусології. 
– Львів, 2015. – 5,71 др.арк  
54. Калініна О.С. Методичні вказівки для лабораторних занять із ветеринарної вірусології 
для студентів 2 курсу ФВМ СП. – Львів, 2015. – 7,29 др.арк  
55. Калініна О.С. Тематична самостійна робота з ветеринарної вірусології. – Львів, 2015. – 
2,23 др.арк 
56. Кісера Я.В., Божик Л.Я. Методичні вказівки до виконання індз з навч. дисципліни 
«Інфекційні хвороби врх, овець і кіз» для студ. фвм. – Львів, 2015. – 0,94 др.арк  
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57. Кісера Я.В., Божик Л.Я. Методичні вказівки до виконання індз з навч. дисципліни 
«Загальна та спеціальна профілактика інфекційних хвороб» для студ. фвм. – Львів, 2015. – 
0,82 др.арк  
58. Кісера Я.В., Божик Л.Я.  Шлунково-кишкові хвороби новонароджених телят. Мет. рек. 
– Львів, 2015. – 2,59 др. арк.  
59. Кісера Я.В., Сторчак Ю.Г. Пневмококова інфекція телят (діагностика, лікування, 
профілактика та заходи боротьби). Мет. рек. – Львів, 2015. – 1,53 др.арк  
60. Клінічна біохімія /Галяс В.Л., Вигнан Д.С., Красневич А.Я. та ін. – Львів, 2015. – 2,35 
др.арк  
61. Коломієць І.А., Стояновський В.Г., Головач П.І. Фізіологія збудливих тканин. 
Методичні вказівки для проведення лаб. занять та самостійної роботи. – Львів, 2015. – 
1,05 др.арк 
62. Коритко О.О. Завдання до модульної контрольної роботи №1 з органічної хімії: Вступ. 
Теоретичні основи органічної хімії. – Львів, 2015. – 1,18 др.арк  
63. Коритко О.О., Обушак М.Д. Посібник з органічної хімії. Частина 3. Спирти. – Львів, 
2015. – 2,24 др.арк  
64. Коробка С.В. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з 
дисципліни «Операційний менеджмент». – Львів, 2015. – 3,18 др.арк  
65. Коробка С.В. Методичні рекомендації для проведення семінарських та практичних 
занять з дисципліни «Корпоративне управління». – Львів, 2015. – 1,65 др.арк  
66. Коробка С.В., Гарасимлюк М.В. Методичні рекомендації з проходження практики та 
оформлення документів. – Львів, 2015. – 1,18 др.арк  
67. Курсова робота з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» для ст. 
ветеринарна медицина /Слівінська Л.Г., Драч М.П., Русин В.І. та ін. – Львів, 2015. – 6,1 
др.арк  
68. Кухар Р.Б., Токарчук О.П., Дудик І.Р. Обчислювальна техніка та програмування. 
Методичні вказівки для самостійної роботи та тестові завдання для студентів 
«біотехнологія». – Львів, 2015. – 2 др.арк  
69. Левківська Н.Д., Куртяк Б.М., Левківський Д.М., Сторчак Ю.Г.  Діагностика, лікування 
та заходи боротьби з копитною гнилизною овець і кіз. Методичні вказівки. – Львів, 2015. – 
1,76 др.арк  
70. Мартинюк І.О., Паска М.З. Методичні рекомендації до виконання і оформлення 
курсового проекту з дисципліни «Технологічне обладнання підприємств м’ясної 
промисловості». – Львів, 2015. – 1,82 др.арк  
71. Матвеєва М.П. Інвестиційний менеджмент. Методичні рекомендації до практичних 
занять. Частина 1. – Львів, 2015. – 2,7 др.арк  
72. Матвеєва М.П. Інвестиційний менеджмент. Методичні рекомендації до практичних 
занять. Частина 2. – Львів, 2015. – 2,47 др.арк 
73. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять з нормативної дисципліни 
«Основи охорони праці» на тему: Дослідження параметрів мікроклімату 
/Б.П.Чайковський, І.Г.Ярошович, А.В.Шалько та ін. – Львів, 2015. – 1,88 др.арк 
74. Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни 
«Охорона праці» на тему: Засоби індивідуального захисту від шкідливої дії виробничих 
факторів, їх вибір /Чайковський Б.П., Ярошович І.Г., Шалько А.В. та ін. – Львів, 2015. – 
1,29 др.арк  
75. Методичні вказівки до виконання індз з годівлі екзотичних тварин для студентів 4 к. 
БТФ /Півторак Я.І., Дармограй Л.М., Лесів С.М. та ін. – Львів, 2015. – 2,12 др.арк  
76. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни 
«Епізоотологія та інфекційні хвороби» /Куртяк Б.М., Падовський А.І., Кісера Я.В. та ін. – 
Львів, 2015. – 0,88 др.арк  
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77. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт спеціальність 8.091707 
«технологія зберігання, консервування та переробки молока»/ Цісарик О.Й., Гачак Ю.Р., 
Наговська В.О. та ін. – Львів, 2015. – 1,53 др.арк  
78. Методичні вказівки до виконання програми навчальної практики для студентів 1-2 
курсів /Параняк Р.П., Сухорська О.П., Нагірняк Т.Б та ін. – Львів, 2015. – 2,12 др.арк  
79. Методичні вказівки до виконання програми технологічної та виробничої практик для 
студентів 3-4 курсів /Параняк Р.П., Сухорська О.П., Нагірняк Т.Б та ін. – Львів, 2015. – 
1,88 др.арк  
80. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Технологія виробництва молока» 
для студентів бтф /Шаловило С.Г., Гордійчук Н.М., Соколова Г.О. та ін. – Львів, 2015. – 
4,47 др.арк  
81. Методичні рекомендації Протокол діагностичних та лікувальних заходів за 
новоутворень молочної залози у сук /Мисак А.Р., Хомин Н.М., Гамота А.А. та ін. – Львів, 
2015. – 2,35 др.арк  
82. Минів Р.М., Матвеєва М.П. Інвестиційний менеджмент. Методичні рекомендації до 
курсової роботи для студентів напряму «менеджмент». -  Львів, 2015. – 2 др.арк  
83. Михайлицька О.Р., Цісарик О.Й., Мусій Л.Я. Тестові завдання з дисципліни 
«Технологія перероблення вторинних молочних ресурсів». – Львів, 2015. – 4 др.арк  
84. Наговська В.О., Сливка Н.Б. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Інноваційний інжиніринг молокопереробних підприємств з КП» для 
підготовки фахівців ОКР «магістр». – Львів, 2015. – 1,76 др.арк  
85. Наскрізна програма практики для студентів, які навчаються за навчальними планами 
бакалаврів, спеціалістів, магістрів/ Цісарик О.Й., Гачак Ю.Р., Наговська В.О. та ін. – 
Львів, 2015. – 2,7 др.арк  
86. Параняк Р.П., Грицина М.Р.. Кропивка С.Й. Міжнародна екологічна діяльність. 
Методичні вказівки. – Львів, 2015. – 2,35 др.арк  
87. Паска М.З., Басараб І.М., Мартинюк І.О., Молдаванова Л.К. Технологія продуктів 
функціонального призначення (довідник тестів). – Львів, 2015. – 1,76 др.арк  
88. Паска М.З., Ромашко І.С., Драчук У.Р., Галух Б.І., Басараб І.М. Речовини, супутні 
ацилгліцеролам жирів. – Львів, 2015. – 2,23 др.арк  
89. Періг Д.П. Перевірка цапів за якістю нащадків, структура і оборот стада кіз. Методичні 
рекомендації. – Львів, 2015. – 1,52 др.арк  
90. Періг Д.П. Складання кормового плану для козиферми на зимово-стійловий період. 
Методичні рекомендації. – Львів, 2015. - 1,52 др.арк  
91. Піх З.А., Степанюк О.І., Рамський І.О. Методичні вказівки до виконання курсової 
роботи з дисципліни Моделювання та прогнозування стану довкілля. – Львів, 2015. – 1,06 
др.арк  
92. Поперечний С.І., Гачек Т.С., Сендецька С.В. Програма виробничої переддипломної 
практики для студентів 5 к. ФЕМ. – Львів, 2015. – 0,71 др.арк  
93. Поперечний С.І., Гачек Т.С., Сендецька С.В. Програма виробничої практики для 
студентів 4 к. ФЕМ. – Львів, 2015. – 1,35 др.арк 
94. Петришак Р.А., Півторак Я.І., Наумюк О.С., Голодюк І.П. Норми годівлі та 
раціональне живлення людей. Методичні вказівки. – Львів, 2015. – 2,29 др.арк  
95. Присяжнюк В.Я. Анатомічний словник. Ч. ІІІ, ІV. – Львів, 2015. – 3,47 др.арк 
96. Присяжнюк В.Я. Українсько-латинський анатомічний словник. Апарат руху, нутрощі. 
– Львів, 2015. – 4,53 др.арк 
97. Присяжнюк В.Я. Топографічна анатомія сільськогосподарських тварин. Методичні 
рекомендації. – Львів, 2015. – 2,12 др.арк  
98. Присяжнюк В.Я., Тибінка А.М., Федорович В.С., Венгрин А.В., Демус Н.В. Тематична 
самостійна робота з дисципліни Анатомія свійських тварин. Мет. вказівки для студентів 
ФВМ. – Львів, 2015. – 1,12 др.арк 
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99. Присяжнюк В.Я., Тибінка А.М., Федорович В.С., Венгрин А.В., Демус Н.В. Тематична 
самостійна робота з дисципліни Анатомія свійських тварин. Мет. вказівки для студентів 
ФВМ (скорочена програма). – Львів, 2015. – 1,06 др.арк 
100. Семанюк В.І., Семанюк Н.В., Шах А.Є., Турко І.Б., Пеленьо Р.А. Санітарно-
мікробіологічний контроль довкілля, м’ясних і молочних продуктів: методичні 
рекомендації. – Львів, 2015. – 5,18 др.арк  
101. Семанюк Н.В., Семанюк В.І., Хомин Н.М., Турко І.Б., Пеленьо Р.А. Методичні 
рекомендації для проведення лабораторних занять з курсу «Клінічна мікробіологія». – 
Львів, 2015. – 1,06 др.арк  
102. Сендецька С.В. Методичні вказівки для лабораторних робіт з курсу «Бренд-
менеджмент» для студентів маркетинг. – Львів, 2015. – 1 др.арк  
103. Сендецька С.В. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Бренд-
менеджмент» для студентів маркетинг. – Львів, 2015. – 0,82 др.арк  
104. Сендецька С.В. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Маркетингова 
політика комунікацій» для студентів маркетинг. – Львів, 2015. – 2,23 др.арк  
105. Сендецька С.В. Методичні рекомендації для виконання курсових робіт студентами 4 
к. «Маркетингова політика комунікацій» для студентів маркетинг. – Львів, 2015. – 1,53 
др.арк  
106. Соколова Г.О., Попадюк С.В., Ковальчук Н.А. Конярство. Робочий зошит з дисц. 
«Конярство» для студентів 4 к. – Львів. 2015. – 4,59 др.арк  
107. Соколова Г.О., Попадюк С.В., Ковальчук Н.А. Метод. рекомендації з дисц. 
«Конярство» для студентів 4 к. – Львів. 2015. – 4 др.арк  
108. Соколова Г.О., Ковальчук Н.А., Голуб О.М., Дутка В.Р., Шаловило С.Г. Метод. 
рекоменд. для виконання курсової роботи з дисципліни «Організація племінної справи». – 
Львів, 2015. – 2,47 др.арк  
109. Стояновський В.Г., Головач П.І., Коломієць І.А. Фізіологія розмноження, лактації і 
виділення. Методичні вказівки для проведення лаб. занять та самостійної роботи. – Львів, 
2015. – 1,06 др.арк 
110. Стояновський В.Г., Головач П.І., Колотницький В.А. Фізіологія дихання. Методичні 
вказівки для проведення лаб. занять та самостійної роботи. – Львів, 2015. – 1,17 др.арк 
111. Стояновський В.Г., Головач П.І., Колотницький В.А. Фізіологія кровообігу. 
Методичні вказівки для проведення лаб. занять та самостійної роботи. – Львів, 2015. – 
2,23 др.арк  
112. Стояновський В.Г., Головач П.І., Колотницький В.А., Цимбала В.І. Фізіологія обміну 
речовин та енергії. Методичні вказівки для проведення лаб. занять та самостійної роботи. 
– Львів, 2015. – 0,94 др.арк  
113. Стояновський В.Г., Колотницький В.А. Фізіологія травлення. Методичні вказівки 
для лаб. занять та самостійної роботи. – Львів, 2015. – 1,53 др.арк 
114. Стояновський В.Г., Колотницький В.А., Цимбала В.І. Фізіологія виділення. 
Методичні вказівки для проведення лаб. занять та самостійної роботи. – Львів, 2015. – 
1,06 др.арк  
115. Стояновський В.Г., Колотницький В.А., Змія М.М., Мацюк О.І. Фізіологія сенсорних 
систем. Методичні вказівки для проведення лаб. занять та самостійної роботи. – Львів, 
2015. – 1,82 др.арк 
116. Стояновський В.Г., Колотницький В.А., Кава С.Й., Змія М.М., Мацюк О.І. Фізіологія 
лактації. Методичні вказівки для проведення лаб. занять та самостійної роботи. – Львів, 
2015. – 0,94 др.арк 
117. Сухорська О.П., Параняк Р.П., Градович Н.І. Методичні вказівки для виконання 
практичних занять із дисципліни «Основи наукової діяльності». – Львів, 2015. – 4,94 
др.арк  
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118. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я. Завдання для проведення колоквіуму з анатомії 
свійський тварин «Остеологія, синдесмологія, міологія, дерматологія». Мет. рекомендації. 
– Львів, 2015. – 1,12 др.арк 
119. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Венгрин А.В., Федорович В.С., Демус Н.В. Завдання 
для проведення екзамену з анатомії свійський тварин. Мет. рекомендації. – Львів, 2015. – 
1,12 др.арк 
120. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Венгрин А.В., Федорович В.С., Демус Н.В. Завдання 
для проведення колоквіуму з анатомії свійський тварин «Остеологія, синдесмологія, 
міологія, дерматологія». Мет. рекомендації. – Львів, 2015. – 1,12 др.арк 
121. Тибінка А.М., Федорович В.С., Венгрин А.В., Присяжнюк В.Я., Демус Н.В. Анатомія 
свійських тварин. Апарат руху. Загальний покрив. Мет. рекомендації до лабораторних 
робіт для студентів ФВМ. – Львів, 2015. – 1,76 др.арк 
122. Тибінка А.М., Федорович В.С., Венгрин А.В., Присяжнюк В.Я., Демус Н.В. Анатомія 
свійських тварин. Апарат руху. Загальний покрив. Мет. рекомендації до лабораторних 
робіт для студентів ФВМ (скорочена програма). – Львів, 2015. – 1,29 др.арк 
123. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Венгрин А.В., Федорович В.С., Демус Н.В. Завдання 
до модульної контрольної роботи №3 з анатомії свійських тварин «Апарат травлення». – 
Львів, 2015. - 1,35 др.арк  
124. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Федорович В.С., Венгрин А.В., Демус Н.В. Завдання 
до модульної контрольної роботи №3 з анатомії свійський тварин «Серцево-судинна 
система, лімфатична система, органи кровотворення та імунного захисту, ендокринні 
залози». Мет. рекомендації. – Львів, 2015. – 1,35 др.арк  
125. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Федорович В.С., Венгрин А.В., Демус Н.В. Завдання 
до модульної контрольної роботи №4 з анатомії свійський тварин «Апарат дихання. 
Органи сечовиділення. Органи розмноження». Мет. рекомендації. – Львів, 2015. – 1,35 
др.арк 
126. Тибінка А.М., Присяжнюк В.Я., Федорович В.С., Венгрин А.В., Демус Н.В. Завдання 
до модульної контрольної роботи №4 з анатомії свійський тварин «Нервова система, 
органи чуття, особливості будови тіла свійської птиці». Мет. рекомендації. – Львів, 2015. 
– 1,12 др.арк 
127. Турчин І.М., Цісарик О.Й. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних 
завдань з предмету «Інноваційні харчові інгредієнти в технології молочних продуктів». – 
Львів, 2015. – 2,47 др.арк 
128. Турчин І.М., Цісарик О.Й., Сливка Н.Б., Михайлицька О.Р. Лабораторний практикум 
з предмету «Інноваційні харчові інгредієнти в технології молочних продуктів». – Львів, 
2015. – 2,06 др.арк  
129. Топографія та характеристика лімфатичних вузлів забійних тварин та методика 
проведення післязабійного ветеринарно-санітарного огляду туш і внутрішніх органів. 
Методичні рекомендації /Богатко Н.М. …….Салата В.З. – Біла Церква, 2015. – 3,1 др.арк  
130. Федорович В.С., Демус Н.В., Тибінка А.М., Венгрин А.В., Присяжнюк В.Я. Анатомія 
свійських тварин. Нервова система. Органи чуття. Особливості будови тіла свійської 
птиці. Мет. рекомендації до лабораторних робіт для студентів ФВМ. – Львів, 2015. – 1,12 
др.арк 
131. Федорович В.С., Демус Н.В., Тибінка А.М., Венгрин А.В., Присяжнюк В.Я. Анатомія 
свійських тварин. Нервова система. Органи чуття. Особливості будови тіла свійської 
птиці. Мет. рекомендації до лабораторних робіт для студентів ФВМ (скорочена програма). 
– Львів, 2015. – 1,35 др.арк 
132. Фоміна М.В., Коваль Г.М., Калин Б.М. Методичні вказівки для виконання ІНДЗ з 
начальної дисципліни «Екологічна стандартизація». – Львів, 2015. – 1,29 др.арк  
133. Франчук І.Б., Вовк М.В. Методичні вказівки з дисципліни «Бухгалтерський облік» 
для виконання практичних занять та самостійної роботи. – Львів, 2015. – 1,65 др.арк   
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134. Франчук І.Б., Вовк М.В. Методичні вказівки з дисципліни «Бухгалтерський облік» 
для виконання  практичних занять та самостійної роботи. – Львів, 2015. – 1,65 др.арк 
135. Цісарик О.Й., Мусій Л.Я. Хімія сировини для молочної промисловості. Тестові 
завдання. – Львів, 2015. – 1,76 др.арк  
136. Цісарик О.Й., Мусій Л.Я. Методичні вказівки до вивчення і контрольні завдання з 
дисципліни «Хімія сировини для молочної промисловості». – Львів, 2015. – 1,12 др.арк  
137. Цісарик О.Й., Мусій Л.Я., Сливка І.М. Методичні вказівки до виконання 
розрахунково-практичної роботи «Розрахунок добових витрат енергії і потреби в 
основних поживних речовинах». - Львів, 2015. – 0,82 др.арк  
138. Цісарик О.Й., Мусій Л.Я., Сливка І.М. Методичні вказівки для засвоєння тем, 
винесених на самостійне опрацювання з дисципліни «Основи фізіології та гігієни 
харчування». – Львів, 2015. – 0,94 др.арк  
139. Б.П.Чайковський, Гордійчук Л.М., Білаш Ю.П., Шалько А.В. Методичні 
рекомендації для проведення лабораторної роботи №3 на тему Технологічні та 
апаратурно-технологічні схеми з дисципліни «Технологічне обладнання цехів по 
переробці продуктів тваринництва». – Львів, 2015. – 2,17 др.арк 
140. Б.П.Чайковський, Гордійчук Л.М., Білаш Ю.П., Шалько А.В. Методичні 
рекомендації для проведення лабораторної роботи №4 на тему Оглушення та 
знекровлення тварин з дисципліни «Технологічне обладнання цехів по переробці 
продуктів тваринництва». – Львів, 2015. – 2,17 др.арк  
141. Б.П.Чайковський, Гордійчук Л.М., Білаш Ю.П., Шалько А.В. Методичні 
рекомендації для проведення лабораторної роботи №5 на тему Знімання шкур з тварин з 
дисципліни «Технологічне обладнання цехів по переробці продуктів тваринництва». – 
Львів, 2015. – 1,65 др.арк  
142. Щербатий З.Є., Жмур А.Й., Боднарук В.Є. Генетична детермінація статі, 
успадкування ознак зчеплених зі статтю. Мет. вказ. – Львів, 2015. – 0,94 др.арк  
143. Щербатий З.Є., Кропивка Ю.Г., Музика Л.І. Методична розробка лабораторного 
заняття з дисципліни «Основи розведення с-г тварин» на тему: Бонітування корів 
молочних і молочно-м’ясних порід. – Львів, 2015. – 2,36 др.арк  
144. Щербатий З.Є., Музика Л.І., Кропивка Ю.Г., Боднар П.В. Екстер’єр с-г тварин та 
методи його оцінки. Методична розробка для проведення лабораторних занять з 
дисципліни «Розведення с-г тварин». – Львів, 2015. – 3,53 др.арк  
145. Щоденник з проходження навчальної практики з дисципліни «Клінічна діагностика 
хвороб тварин» /Слівінська Л.Г., Драч М.П., Чернушкін Б.О. та ін. – Львів, 2015. – 1,29 др. 
арк.  
146. Ярошович І.Г. Лекція з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» на тему 
Безпека праці під час заготівлі, приготування та роздачі кормів. – Львів, 2015. – 1,41 
др.арк  
147. Ярошович І.Г., Чайковський Б.П., Микичак Б.М., Ярошович Т.С. Методичні вказівки 
з дисципліни Рибогосподарська техніка з основами геодезії. – Львів, 2015. – 1,76 др.арк  
148. Ярошович І.Г., Чайковський Б.П., Микичак Б.М., Ярошович Т.С.  Методичні 
рекомендації для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Охорона 
праці в галузі» на тему: Порядок проведення розслідування та ведення обліку 
професійних захворювань на виробництві. – Львів, 2015. – 3,88 др.арк  
149. Ярошович І.Г., Чайковський Б.П., Микичак Б.М., Ярошович Т.С., Шалько А.В. 
Навчальний посібник з нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» на тему 
«Охорона праці під час роботи з комп’ютером». – Львів, 2015. – 2,24 др.арк  
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Додаток 2 
 

База даних роботодавців (підприємств, установ і організацій), з якими 
співпрацює Університет 

Назва підприємства, з 
яким співпрацює ВНЗ 

Адреса та контактний номер 
телефону підприємства 

 (контактна особа) 

Напрям 
співпраці 

1 2 3 
Факультет ветеринарної медицини 

Костопільська районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини, 
Рівненської обл. 

Рівненська обл., Костопільський р-н, 
м.Костопіль вул. Рівненська буд. 105 

Кичан Петро Миколайович 
Тел. 27736 

Ветеринарна 
медицина 

Управління ветеринарної 
медицини в 

Яворівському р-ні, 
Львівської обл. 

81000, м.Яворів, вул. Січових 
Стрільців, 5 

Бундз Юрій Степанович 
тел.(03259) 2-16-52 

тел./факс (259) 2-16-52 

Ветеринарна 
медицина 

Управління ветеринарної 
медицини в 

Бродівському  р-ні, 
Львівської обл. 

80600, м.Броди, 
вул. Веста, 3 

Мартинишин Ігор Михайлович 
тел./факс (03266) 4-21-73 

Ветеринарна 
медицина 

Жидачівська района 
державна лікарня 

ветеринарної медицини, 
Жидачівського р-ну, 
Львівської області 

Жидачівський район, м. Жидачів, 
вул. Залізнична, 7а 

Ветеринарна 
медицина 

ТзОВ «Луга»  В.-Волинський р-н, Волинська обл. Ветеринарна 
медицина 

Тернопільська районна 
державної лікарня 

ветеринарної медицини  

смт. Березовиця, Тернопільської обл. 
Енергетична, 56 

Гнатишин Павло Васильович 
Тел.(0352) 270184 

Ветеринарна 
медицина 

ПП «Хутір Новий»  

Жовківський р-н, Львівська обл. 
с. Нова Кам’янка 

Лев Іван Миколайович 
Тел. (067) 7063541 

Ветеринарна 
медицина 



113 

 
1 2 3 

Тернопільська 
регіональна державна 

лабораторія 
ветеринарної медицини 

Тернопільської обл. 

м.Тернопіль, вул.Князя Острозького, 
68 

Мусієнко Микола Тимофійович 
Тел.(0352) 522083 

Ветеринарна 
медицина 

Підволочиська района 
державна лікарня 

ветеринарної медицини   

м.Підволочиськ, Тернопільська обл. 
вул.Гончара, 23 

Швець Ігор Іванович 
(03543) 21225 

Ветеринарна 
медицина 

СПП «Злагода»,  

Дубровицький р-н Рівненська област 
с.Висоцьк  

Новик Микола Григорович.  
Тел. 03658) 2-09-77 

Ветеринарна 
медицина 

Управління ветеринарної 
медицини в 

Стрийському   р-ні 
Львівської обл. 

82427, Стрийський район, с.Добряни, 
вул.Львівська, 9 

Чмелик Володимир Атанасович 
тел. (03245) 5-84-94 

тел./факс (03245) 5-84-70 

Ветеринарна 
медицина 

Сільськогосподарське 
підприємство імені 

Воловікова 

Рівненська обл., Гощанський р-н, с. 
Горбаків,  

вул. Шкільна, 12 
Пилипчук Микола Михайлович 

38 (03650) 64141 

Ветеринарна 
медицина 

Дрогобицька районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини  

Дрогобицький р-н, Львівська обл. 
м.Дрогобич вул. Пилипа Орлика буд. 

15 
Коропись Лев Михайлович 

Тел. 39056 

Ветеринарна 
медицина 

Управління ветеринарної 
медицини в 

Радивилівському р-ні, 
Рівненської обл. 

м.Радивилів вул. Тиха буд. 82 
Іськів Омелян Юліанович 

Тел. 43591 

Ветеринарна 
медицина 

Пустомитівська района 
державна лікарня 

ветеринарної медицини 

Львівська обл. 
Пустомитівський район, с. Наварія, 

вул. Львівська, 139 

Ветеринарна 
медицина 

ТзОВ «Барком», 
Пустомитівського р-ну, 

Львівської обл. 

м. Львів, вул. Героїв УПА, 80а,  
Тел. (032)  232-80-93 

Ветеринарна 
медицина 

Гусятинська районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини, 
Тернопільської обл. 

Гусятинський район, м.Гусятин,  
Січинського, 20 

Фірман Володимир  
Володимирович Тел.(03557) 25393 

Ветеринарна 
медицина 
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1 2 3 

Самбірська міська 
державна лікарня 

ветеринарної медицини, 
Самбірського р-ну, 

Львівської обл. 

м. Самбір, вул. Річна, 5 Ветеринарна 
медицина 

ТзОВ «Лівчиці» 

Львівська обл., Жидачівський р-н, 
с.Лівчиці 
Лівчиці  

Тел. (8097) 343-41-21 

Ветеринарна 
медицина 

Ланівецька районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини 

Тернопільська обл., Лановецький р-
н, м.Ланівці вул. Тернопільська буд. 

14 
Шелестовський Сергій Анатолійович 

Телефон 21606 
Факс       21592 

Ветеринарна 
медицина 

ТзОВ «Агроль», 
Яворівського р-ну, 

Львівської обл. 

Львівська обл., Яворівський р-н, с. 
Жорниська 

Шопська Ольга Василівна  
Тел. (0322) 981223 

Ветеринарна 
медицина 

ТзОВ «Городище» 

Луцький р-н,  
Волинська обл. 

с. Городище, вул. Шкільна, 32 
Никонюк Анатолій Олександрович 

Тел.(0332) 797541 

Ветеринарна 
медицина 

Ветеринарного центру 
VETMED  

(ФОП Плясківський 
П.П.)  

м. Львів 
вул. Нечуя Левицького 10/1.  

Плясківський Павло 
тел. (032)238-68-18 

Ветеринарна 
медицина 

Буська районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини  

вул. Богдана Хмельницького, 90 
м.Буськ 

Львівська обл. 
Нурієва Марія Юріївна 

Тел. 21644 

Ветеринарна 
медицина 
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1 2 3 

Волочиська районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини 

вул.Копачівська БУД. 5 
м.Волочиськ 

Хмельницької обл. 
Ващук Володимир Володимирович 

Тел. 36639  

Ветеринарна 
медицина 

Фермерське  
господарство 
«Під’ярків» 

с. Під’ярків Перемишлянський р-н, 
Львівська обл 

Пира Сергій Омелянович 
80322757633 

Ветеринарна 
медицина 

Державний науково-
дослідний контрольний 
інститут ветеринарних 
препаратів та кормових 

добавок  

м Львів, 11  
вул.Донецька  

тел. +380 32 252-33-72 

Ветеринарна 
медицина 

НД СТзОВ «Турія»  Ковельський р-н, Волинська обл. Ветеринарна 
медицина 

Управління ветеринарної 
медицини в 

Жовківському р-ні, 
Львівської обл. 

м.Жовква, Львівська область, вул. Ветеринарна 
медицина 

Кам’янко-Бузька 
районна державна 

лікарня ветеринарної 
медицини 

Вул. Зелена буд. 5 
м.Кам'янка-Бузька Львівської обл. 

Браташ Петро Петрович 
Телефон 51618  

Ветеринарна 
медицина 

Управління ветеринарної 
медицини в 

Золочівському р-ні, 
Львівської обл. 

Золочівський район, с.Ясенівці, 
вул.Львівська, 2а 

Козак Стефан Модестович 
тел./факс (03265) 5-20-42 

Ветеринарна 
медицина 

Львівська приватна 
ветеринарна медицина 

(ФОП Лехів Ю.С.) 

м. Львів 
вул. Сихівська, 26 
тел.032 221-7226 

Ветеринарна 
медицина 

Хмельницька міська 
державна лікарня 

ветеринарної медицини 

м.Хмельницький 
Хмельницька обл. 

вул. Чорновола, 176/1, 
Телефон: (0382) 643106 

Ветеринарна 
медицина 

Мостиська районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини  

Львівська обл., Мостиський р-н, 
м.Мостиська вул. 16 липня буд. 49 

Дида Богдан Іванович 
Тел. 41142 

Ветеринарна 
медицина 
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1 2 3 

Фермерське 
господарство  

«Агро Вікторія» 

Львівська обл., Пустомитівський р-н, 
с.Муроване 

Касперський Віктор Богданович 
Тел. 80504303858 

Ветеринарна 
медицина 

Фермерське 
господарство 

«РадивилівАгро Стар» 

35540, Рівненська обл., 
Радивилівський р-н,  

с. Сестрятин 
Ніколайчук Галина Миколаївна 

Тел.(03633) 42536 

Ветеринарна 
медицина 

Львівська міська 
державна лікарня 

ветеринарної медицини 

вул. Промислова, 9, Львів, Львівська 
область, Україна  
+380 322 522 724 

Ветеринарна 
медицина 

ТзОВ «ВВ Агро»  Ківерцівський р-н, Волинська обл. Ветеринарна 
медицина 

Бережанська районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини  

м.Бережани, Ватутіна, 1 
Прокопенко Ярослав Спиридонович 

Тел.(03548) 21476 

Ветеринарна 
медицина 

Управління ветеринарної 
медицини в 

Володимирецькому р-ні, 
Рівненської обл. 

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

Ветеринарна 
медицина 

Кременецька районна  
державна лікарня 

ветеринарної медицини,  

с.Підлісці, Шевченка, 5 
Кульчицький Зіновій Михайлович  

Тел.(03546) 31177 

Ветеринарна 
медицина 

ПП «КРП» 

Волинська обл., м. Луцьк, вул. 
Карбишева, 2 

Тел. 
Марковський Вадим Миколайович 

+38 (0332) 788957 

Ветеринарна 
медицина 

Адміністрація ТзОВ 
«Друг голубів» 

Тисменицький р-н, 
 І.-Франківська обл. 

Ветеринарна 
медицина 

ТзОВ «Агротучапи»  
вул. Стрийська, 129 

Кутецький Юрій Володимирович  
Тел (067) 7338825 

Ветеринарна 
медицина 

СГ товариства у формі 
ТзОВ «СКИТ» 

м. Жовква 
 Львівська обл. 

Ветеринарна 
медицина 
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1 2 3 

СГПП «Рогожани» 
 

Волинська обл., Володимир-
Волинський р-н, с.Рогожани 

Рогожаны  
Тел (03342) 2-49-20, 

9-43-43 

Ветеринарна 
медицина 

Івано-Франківська 
міська державна лікарня 
ветеринарної медицини,  

м.Івано-Франківськ 
Вулиця Каховська, 15 
+38 (0342) 78-54-07 

Ветеринарна 
медицина 

Управління ветеринарної 
медицини в 

Сокальському р-ні, 
Львівської обл. 

м.Сокаль,           вул.Чайковськго, 64 
Климчук Петро Павлович 
тел./факс (03257) 7-30-54 

Ветеринарна 
медицина 

Ужгородська районна 
державна лікарня  

ветеринарної медицини, 
Закарпатської обл. 

м.Ужгород вул. Минайська буд. 37 
Чернов Павло Володимирович 

Телефон 26940 
Факс 671237 

Ветеринарна 
медицина 

Богородчанська районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини  

Ярослава Мудрого вул. 5 
м.Богородчани, Івано-Франківська,  

Тел.+380 3471 21891 

Ветеринарна 
медицина 

Зарічненська районна 
державна лікарня 

ветеринарної медицини  

Рівненська обл. Зарічненський р-н, 
смт Зарічне вул. Центральна буд. 143 

Смоляк Валентина Миколаївна 
Тел. 30724 

Ветеринарна 
медицина 

ТзОВ «Перв’ятичі-
Агроком»  

Львівська обл., Сокальський р-н, 
с.Перв'ятичі 

Тел.380673741280 

Ветеринарна 
медицина 

Великоолександрівська 
районна державна 

лікарня ветеринарної 
медицини  

Херсонська обл., 
Великоолександрівський р-н, смт 

Велика Олександрівка вул. 
Воровського буд. 19 

Свердленко Станіслав 
Олександрович 

Тел. 21269 

Ветеринарна 
медицина 

ТзОВ «Галіївський 
маслозавод» 

Чуднівський р-н, Житомирська обл. 
м. Житомир, вул. Вітрука, 6 

Приймальня 
(0412) 418-368,  

418-926, 418-927 

Ветеринарна 
медицина 



118 

 
1 2 3 

СВК імені О.С. 
Панасюка 

Волинська обл с.Бобли Турійського 
р-ну 

тел.: (3363) 9-66-43  

Ветеринарна 
медицина 

Управління ветеринарної 
медицини в Корецькому     

р-ні Рівненської обл. 

м.Корець 
Рівненська обл. 

вул.Ватутіна буд. 2а 
Гнатюк Володимир Петрович 

Телефон 21644 
Факс 21644 

Ветеринарна 
медицина 

СВК «Серницький»  
Зарічненський р-н, Рівненська обл. 

Зарічненський р-н, с.Серники 
Тел. (03632) 3-46-11 

Ветеринарна 
медицина 

ТзОВ «АгроТучапи»  
м. Львів 

вул. Стрийська, 129 
Тел. (067) 7338825 

Ветеринарна 
медицина 

ДПДГ «Пасічна» 

Старосинявський р-н, Хмельницька 
обл. 

с.Пасічна   
Таєнчук Віталій Павлович 

Тел. 067 3809910 

Ветеринарна 
медицина 

ПП «Ардовецьке» 

Виноградівський р-н, Закарпатська 
обл 

с. Підвиноградів, вул. Жовтнева, 3 
Тел. (03143) 23754 

Ветеринарна 
медицина 

ФГ «Пилипець» 
Яворівський р-н, Львівська обл. 

с.Смолин 
Пилипець Марія Іванівна 

Ветеринарна 
медицина 

Управління ветеринарної 
медицини в м. Львові 

м.Львів,  
вул. Промислова 9 

Подоляк Володимир  
Павлович 

(032) 252-69-29 

Ветеринарна 
медицина 

СВК «Перемога» 
Іваничівсьокий р-н, Волинська обл. 

с. Клепачі 
Тел.(05362) 3-25-56 

Ветеринарна 
медицина 
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Господарства по 
вирощування та 

відгодівлі свиней   
(ФОП Кузьмін П. В.) 

м. І.-Франківськ Ветеринарна 
медицина 

ДП господарство 
«Тучинське» 

Гощанський р-н Рівненська обл. 
с. Тучин, 

 вул. Наливайка, 13 
Тітенко Андрій Олексійович  

Тел. (03650) 21762 

Ветеринарна 
медицина 

Ветеринарна кліника 
«4 лапи»  

(ФОП Каганець І.М.) 

м. Мукачево, Закарпатська обл. 
+380 (50) 5363372 

Ветеринарна 
медицина 

Управління ветеринарної 
медицини у 

Верховинському р-ні, І.-
Франківської обл. 

м. Галич, вул. С.Бандери 
Гриник Михайло Михайлович 

тел. (0231) 2-29-30 

Ветеринарна 
медицина 

ТзОВ 
«Бучачагрохлібпром»  

м. Бучач 
Тернопільська обл. 

Бучацький район, Галицька, 160 
Тел.(03544) 26188 

Ветеринарна 
медицина 

ПАТ «Львіський  
холодкомбінат» 

м. Львів 
вул. Повітряна, 2 

тел. +38 032) 245-87-62 

Ветеринарна 
медицина 

ДП «ДГ Радехівське» 

м. Радехів 
Львівська обл 

вул.Степанівська, 7 
Крет Ігор Юрійович 

Ветеринарна 
медицина 

Фермерського 
господарства 

«Кришталева криниця» 

Миколаївський р-н Львівська обл. 
с. Криниця 

Мотичка Юрій Володимирович 
Тел.  

+38 (032) 4160907 
 

Ветеринарна 
медицина 

Державний 
природничого музею 

НАН України  

м. Львів  
вул. Театральна, 18  

Тел.: 235-69-17. 

Ветеринарна 
медицина 

Фермерське 
господарство  
«Агро-Фарм» 

Шумський р-н, Тернопільська обл. 
с.Залісці 

Кожан Петро Володимирович 

Ветеринарна 
медицина 
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Тел. 55318 
1 2 3 

ТзОВ «Волинь Нова» 

Горохівський р-н 
Волинська обл. 

с. Ватин 
Тел. (067) 3323035 

Ветеринарна 
медицина 

Фермерського 
господарства «Помірки»  Стрийський р-н, Львівська обл. Ветеринарна 

медицина 

Фермерського 
господарства  

«Грабович О.В.» 

Миколаївський р-н, Львівська обл. 
с. Рудники,  

вул. Дрогобицька, 3 
Грабович Оксана Володимирівна  

Тел. 
+38 (067) 9607208 

Ветеринарна 
медицина 

Фермерського 
господарства  
«Веселка-М»  

Жовківський р-н, Львівська обл. 
М.Куликів вул. Гагаріна, буд.24 

Лелик Петро Ярославович 
Тел.+38 (032) 5231145 

Ветеринарна 
медицина 

ЗАТ «Меркурій Холдинг 
групп»  м. Калуш, Івано-Франківська обл. Ветеринарна 

медицина 
Головне управління 

ветеринарної медицини в 
м. Києві 

Київ, вул. Волинська, 12 
Тел. 

+380 (44) 245-78-02  

Ветеринарна 
медицина 

ветеринарної клініки ПП 
Коцюбинський Г.А.  м. Горохів Волинськаобл. Ветеринарна 

медицина 

Вінницька міська 
державна лікарня 

ветеринарної медицини  

м. Вінниця 
Вінницька обл. 

вул.Максимовича, 19 
Ковальчук Юрій Петрович  

тел. (0432) 570293 

Ветеринарна 
медицина 

ТзОВ ім. Данила 
Галицького 

Яворівський р-н Львівська обл 
с. Віжомля  

Запотічний Євген Іванович 
Тел.(03259) 21388 

Ветеринарна 
медицина 

ТзОВ «Кормотех»  

Яворівський р-н, Львівської обл. 
с.Прилбичі  
Юрій Рудка 

Тел.+38032298-98-39 

Ветеринарна 
медицина 

ТОВ «Дан-Фарм 
Україна» 

Кагарлицький р-н 
Київська обл. 

с. Халча, вул. Шевченкових, 32 
Тел. 

+38 (04573) 30530 

Ветеринарна 
медицина 
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Соренсен Мортен 
 

1 2 3 

ПАП «Агропродсервіс»  

Тернопільський р-н, Тернопільська 
обл. 

с. Настасів 
Березовський Р.З. 

+38 (0352) 49-80-32 

Ветеринарна 
медицина 

Фермерського 
господарства 

«Кунчанський»,  

Теофіпольський р-н, Хмельницька 
обл. 

м.Кунча 
Пицюк Володимир Володимирович 

Ветеринарна 
медицина 

Біолого-технологічний факультет 
С.-г. приватне підприємство 
«Оберіг» 

Львівська обл. Камянко-
Бузький р-н. Ненчук Т. 
Б.  

Сільське господарство 
твариництво 

Філія ТзОВ «Барс» Львівська обл. 
Радехівський р-н. 
Комарницький М.О. 

Сільське господарство 
твариництво 

ФГ «Житниця» Рівненська обл. 
Дубенський р.-н 
Буханський В.О. 

Сільське господарство 
твариництво 

ТзОВ «Агротехніка» М. Луцьк Волинська 
обл., вул. Єршова 11 

Сільське господарство 
твариництво 

ФГ «Галичани АГРО» Волинська обл. 
Горохівський р-н. 
с. Хмельницьке 

Сільське господарство 
твариництво 

ПАТ «Львівський 
холодокомбінат» 

М. Львів вул. Повітряна 
2 

Сільське господарство 
твариництво 

ФГ «Славутич 2007» Львівська обл. 
Дрогобицький р-н. 
с. Бійничі 

Сільське господарство 
твариництво 

Факультет харчових технологій та екології 
 ПФ «Білаки»  М.Самбір, Львівської 

обл., 
Вул.Козацька,3 

0323634358 

Практична підготовка 
студентів, стажування, 

працевлаштування. 
 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ, ПАТ 

76005, м. Івано-
Франківськ, вул. 

Петлюри, 10 
(03422) 23417 

 

Практична підготовка 
студентів, стажування, 

працевлаштування. 
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1 2 3 

РОСАНА, 
М’ЯСОПЕРЕРОБНИЙ 

КОМПЛЕКС, ДОЧП ТОВ 
"РОСАН-АГРО" 

77000 Івано-Франківська 
обл., Рогатинський р-н, 

м. Рогатин, вул. 
Галицька, 128 

+38 (03435) 24447 

Практична підготовка 
студентів, стажування, 

працевлаштування 

ТОВ «ПУСТОМИТИ 
М'ЯСО» 

81100, Львівська обл. м. 
Пустомити, вул. 

Лисенка, 29 
03230-41094 

Практична підготовка 
студентів, стажування, 

працевлаштування 

ЛЬВІВСЬКИЙ 
ЖИРКОМБІНАТ, ПАТ 

79015, м. Львів, вул. 
Городоцька, 132 

(032) 2440200 

Практична підготовка 
студентів, стажування, 

ХІНКЕЛЬ-КОГУТ, ТОВ 81500, Львівська обл., 
Городоцький р-н, с. 

Березець 
(03231) 32207 

Практична підготовка 
студентів, стажування, 

працевлаштування  

ТзОВ «Барком» 
Родинна ковбаска 

79015, м. Львів, вул. 
Героїв УПА, 80а 
(032) 295-72-62 

Практична підготовка 
студентів, стажування, 

працевлаштування. 
 

ТМ "Щирецькі ковбаси"  
ПП Степанкова 

Львівська обл., 
Пустомитівський р-н, 

смт. Щирець, вул. 
Острівська   

(067) 37 05 824 

Практична підготовка 
студентів, стажування, 

працевлаштування. 
 

ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ, 
КОМПАНІЯ, ТОВ 

79495,  
м. Винники, вул. 

Шевченка, 1д 
+38 (032) 2963504 

Практична підготовка 
студентів, стажування, 

працевлаштування 

ПрАТ «Галичина» м. Радехів, Львівська 
область, вул. 

Б.Хмельницько-го 120 
80200 

Тел./факс: 
032 2957629 
032 2326200 

Практична підготовка 
студентів, стажування, 

працевлаштування 

Філія «Львівський 
молочний комбінат ППКФ 

«Прометей» 

м. Львів, вул. 
Б.Хмельницько-го 302 

79037 
Тел. 294-05-01 

Практична підготовка 
студентів, стажування, 

працевлаштування 
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1 2 3 
ВАТ «Жидачівський 

сирзавод» 
м. Жидачів, 

Жидачівський  
р-н, Львівська обл., вул. 

Франка, 1 
81700 

Тел. (03239) 31157; 
(03239) 32398 

Практична підготовка 
студентів, 

стажування, 
працевлаштування 

ПАТ «Львівський 
холодокомбінат» 

м. Львів, вул. Повітряна, 
2 

79025 
Тел. (032) 2673466 

Практична підготовка 
студентів 

ПАТ „Дубно-молоко” м. Дубно, 
Рівненська обл., вул. 
Грушевського, 117 а,  

35600 
Тел.: +38 (03656) 2-35-43 

Практична підготовка 
студентів 

ПП «Європацукор» смт. Іваничі, Волинська 
обл., Іваничівський  

р-н, 
вул. Заводська, 18 

45300 
Тел. (03372) 21865  

Практична підготовка 
студентів 

Державне підприємство 
Рава-Руський спиртовий 

завод 

м. Рава-Руська, 
Львівська область, 

Жовківський р-н, вул. 22 
січня, буд. 50 

80316 
Тел. 8(03252)43-397, 43-

512 

Практична підготовка 
студентів 

ДП Львівський хлібзавод 
№5 

м. Львів, вул. Хлібна, 2 
79035 

Тел. (032) 2977270 

Практична підготовка 
студентів 

Волиньхолдинг ТзОВ ТМ 
Торчин Продукт 

смт. Торчин Волинська 
область, вул. Івана 

Франка, 4 
Тел. (0332) 776848 

Практична підготовка 
студентів 

ПАТ Львівська 
кондитерська фабрика 

«Світоч» 

м. Львів, вул. Ткацька, 
буд.10, Тел. (032) 

2402500 

Практична підготовка 
студентів 

Яворівський НПП обл.Львівська,  
р-н.Яворівський, 
смт.Івано-Франкове, 
вул.Зелена,23 

Практична підготовка 
студентів 
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8(03259)3-31-35 

Інститут екології Карпат 
м.Львів, 

вул.Козельницька, 4 
(032) 270-74-30 

Практична підготовка 
студентів 

Львівське обласне 
управління лісового та 

мисливського 
господарства 

м.Львів, 
вул.Яворницького, 8б 

Практична підготовка 
студентів 

Департамент еко-логії та 
природних ресурсів 

облдерж-адміністрації у 
Львівській області 

м.Львів, 
вул.Стрийська, 98 

(032) 238-73-83 

Практична підготовка 
студентів 

ВАТ Львівський 
облрибкомбінат 

обл.Львівська, 
р-н.Миколаївський, 

с.Рудники, 
вул.Рибгоспна, 9 

Практична підготовка 
студентів 

НПП «Сколівські 
Бескиди» 

обл.Львівська, 
р-н. Сколівський, 

м.Сколе, 
вул.кн.Святослава, 3 

+38(03251) 2-14-11, 2-15-
65 

Практична підготовка 
студентів 

Інститут біології тварин 
НААН 

м.Львів, вул.Стуса, 38 
+380 32 260-07-95 

Практична підготовка 
студентів 

ДП «Ратнівське ЛМС» 
смт.Ратне, 

вул.Б.Хмельниць-кого, 
67 

Практична підготовка 
студентів 

Державна екологічна 
інспекція у Волинській 

області 

обл.Волинська, 
м.Луцьк, 

вул.С.Бандери, 20 

Практична підготовка 
студентів 

Ботанічний сад 
Львівського національного 

університету імені 
І.Франка 

м.Львів, вул.Черемшини, 
44 

380-322-27-83-69 

Практична підготовка 
студентів 

НПП «Північне Поділля» 

Львівська область, 
Бродівський район, 

с. Підгірці, 
вул. Гагаріна, 2-б, 

тел.(03266) 4-40-05, 

Практична підготовка 
студентів 

Комарнівське лісництво 

обл.Львівська, 
м. Комарно 

вул. Щирецька,59 
тел.43-183 

Практична підготовка 
студентів 

Управління водного м.Кам'янка-Бузька вул. Практична підготовка 
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господарства Я. Мудрого, 27 
тел. 51314 

студентів 

Державне підприємство 
"Бібрське лісове 
господарство" 

Львівська обл., 
рн. Перемишлянський 

м. Бібрка, вул. В.Стуса, 
44 

тел.: (03-263) 43225, 03-
263-43187 

Практична підготовка 
студентів 

Радехівське 
лісомисливське 
господарство 

м. Радехів, 
вул. Витківське, 26 

тел: (03-255) 2-11-61 

Практична підготовка 
студентів 

ДП Горохівське ЛМГ 
 

Горохів, Волинська 
область 

Берестецька, 2, м. 
тел.: (3379) 2-21-78 

Практична підготовка 
студентів 

Ратнівське лісомисливське 
господарство 

Волинська обл., 
Ратнівський р-н, смт. 

Ратне, вул. 
Хмельницького, 67 
Тел.(03366) 21450 

Практична підготовка 
студентів 

ПАТ «Рівнеазот» 

м. Рівне,  вул. Гоголя, 12. 
Телефон: +38 (0362) 

612201 
 

Практична підготовка 
студентів 

Сокальське дочірнє 
лісогосподарське 

підприємство «Галсільліс» 

м. Сокаль, вул.Горького 
8-а 

Тел. 21441. 

Практична підготовка 
студентів 

ДП «Дрогобицьке лісове 
господарство» 

Львівська обл., м. 
Дрогобич, вул. 
Стрийська, 29. 

Тел.(03244) 23237. 

Практична підготовка 
студентів 

Державна екологічна 
інспекція у Рівненській 

області 

м. Рівне, вул. Данила 
Галицького,19 

тел. 0(362)635202 

Практична підготовка 
студентів 

ДП «Львівстандарт-
метрологія» 

м.Львів, 
вул.кн.Романа, 38 

(032)26-60-30 

Практична підготовка 
студентів 

Державний 
науково-дослідний 
інститут «Система» 

м.Львів, вул.Кривоноса, 
6 

(032) 239-92-00 

Практична підготовка 
студентів 

Факультет економіки та менеджменту 

Навчально-спортивна 
база літніх видів спорту 

79008, м. Львів, вул. 
Клепарівська, 39 а 

проходження 
студентами виробничої 
практики та можливість 
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подальшого 
працевлаштування 

Агрофірма "Загаї" 
(ТзОВ) 

Львівська обл., 
Кам'янка-Бузький р-н, с. 

Жовтанці 

проходження 
студентами виробничої 
практики та можливість 

подальшого 
працевлаштування 

ПП "Агротем" Львівська обл., м. Стрий, 
вул. Валова,3 

проходження 
студентами виробничої 
практики та можливість 

подальшого 
працевлаштування 

ТзОВ "К.П.Верес" 
Волинська обл., м. 

Ковель. вул. 
Грушевського, 79 

проходження 
студентами виробничої 
практики та можливість 

подальшого 
працевлаштування 

СФГ "Крив'яка В.І." Львівська обл., 
 с.Черневе 

проходження 
студентами виробничої 
практики та можливість 

подальшого 
працевлаштування 

ФГ "Початок" Львівська обл., Буський 
р-н, с. Утішків 

проходження 
студентами виробничої 
практики та можливість 

подальшого 
працевлаштування 

ПА "Наукова" 
Львівська обл., 

Городоцький р-н, м. 
Городок 

проходження 
студентами виробничої 
практики та можливість 

подальшого 
працевлаштування 

ПОП "Вікторія" 
Львівська обл., 

Яворівський р-н, с. 
Черчик 

проходження 
студентами виробничої 
практики та можливість 

подальшого 
працевлаштування 
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Додаток 3 
Бази практики 

Перелік баз виробничої практики, 
 що входять до Єдиного галузевого реєстру баз виробничої практики студентів 

 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. 
Ґжицького 
 

1. ННВЦ "Комарнівське" с. Переможне, Львівської обл.  
2. ННВЦ "Давидівське" с. Старе Село, Львівської обл. 
3. УВМ с. Глинна Наварія, Львівської обл. 
4. УВМ м. Cокаль, Львівської обл. 
5. УВМ м. Городок, Львівської обл. 
6. УВМ м. Броди, Львівської обл. 
7. ВАТ"Львівський 

молоко завод" м. Львів 

8. ВАТ сирзавод с. Комарно, Львівської обл. 
9. ФГ "Нагорянка" с. Нагорянка, Львівської обл. 
10. АФ "Білий Стік" с. Білий Стік, Львівської обл. 
11. АФ "Білаки" м. Самбір, Львівської обл. 
12. ЗАТ "Львівський 

жиркомбінат" м. Львів 

13. ВАТ ШП "Світанок" м. Львів 
14. ТзОВ Львівський 

молочний комбінат м. Львів 

15. УВМ м. Буськ, Львівської обл. 
16. УВМ м. Дрогобич, Львівської обл. 
17. УВМ м. Жидачів, Львівської обл. 
18. УВМ м. Жовква, Львівської обл. 
19. УВМ м. Золочів, Львівської обл. 
20. УВМ м. Кам.-Буська, Львівської обл. 
21. УВМ с.Розвадів, Львівської обл. 
22. УВМ м. Мостиська, Львівської обл. 
23. УВМ м. Перемишляни, Львівської обл. 
24. УВМ м. Радехів, Львівської обл. 
25. УВМ с.Білковичі, Львівської обл. 
26. УВМ м. Сколе, Львівської обл. 
27. УВМ м. Старий Самбір, Львівської обл. 
28. УВМ м. Стрий, Львівської обл. 
29. УВМ м. Турка, Львівської обл. 
30. УВМ м. Яворів, Львівської обл. 
31. УВМ м. Луцьк, Волинська обл.  
32. УВМ м. Ратно, Волинська обл. 
33. УВМ м. Кам.-Каширський, Волинська обл. 
34. УВМ м. Рожище, Волинська обл. 
35. УВМ м. Любеша, Волинська обл. 
36. УВМ м. Стара Вижва, Волинська обл. 
37. УВМ м. Любомиль, Волинська обл. 
38. УВМ м. Володимир-Волинський, Волинська 

обл. 
39. УВМ м. Горохів, Волинська обл. 
40. УВМ м. Шацьк, Волинська обл. 
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41. УВМ м. Нововолинськ, Волинська обл. 
 

Бази 
виробничої практики ФХТЕ (Екологія, економіка довкілля) 

 
№ 
п/п Назва підприємства, організації 

1. Львівське обласне управління лісового і мисливського господарства 
2. Львівське обласне управління екології 
3. Львівське обласне управління сільського господарства 
4. Львівський облрибкомбінат 
5. Львівське обласне управління земельних ресурсів 
6. Львівська обласна держрибохорона 
7. ДП «Бережанське лісо-мисливське господарство» 

 
Бази 

виробничої практики ФХТЕ  
 
«Екологія» 
м. Львів: 

1. Екологічна інспекція у Львівські області. 
2. Департамент екології та природних ресурсів у Львівські області. 
3. Ботанічний сад (ЛНЛУ). 
4. смт. Івано-Франкове. Природний заповідник «Розточчя». 
5. м. Моршин ПРНТ Моршинський завод мінеральних вод «Оскар». 
6. ДП «Радехівське лісомисливське господарство». 
7. м. Яворів «Яворівський національний парк». 
8. м. Ст. Самбір «Вітрова електростанція». 
9. м. Рівне. Державна екологічна інспекція у Рівненській області. 
 
«Технологія» 
1. м. Львів – ТзОВ «Барком». 
2. м. Львів – молокок-Т. 
3. м. Ходорів – ПП Юськів (Хлібопекарня). 
4. м. Городок – ПП «Борщовська» (м’ясний цех). 
5. м. Луцьк – Волинське м’ясопереробне господарство (ВМП). 
6. м. Рогатин – ТзОВ «Росана». 
7. м. Рівне – ВАТ «Рівне-Хліб». 
8. м. Івано-Франківськ ПП «Слов’янка». 
 

Бази 
практики студентів ФХТЕ  

 
«Екологія»; «Економіка довкілля» 

1. м. Львів. Департамент екології та природних ресурсів. 
2. Державна екологічна інспекція у Львівські області. 
3. Львівське обласне управління лісового і мисливського господарства. 
4. Інститут екології Карпат УААН. 
5. Стрийське лісництво. 
6. ПАТ «Львівський обласний виробничий рибкомбінат». 
7. НПП «Сколівські бескиди». 
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Волинська область: 
1. Шацький національний природний парк. 
2. Бібрське державне лісове господарство. 
3. Яворівський національний природний парк. 
4. м. Рівне. Державна екологічна інспекція. 
5. смт. Івано-Франкове. Природний заповідник «Розточчя». 
6. м. Радехів. ДП «Радехівське лісомисливське господарство». 
 

«Якість, стандартизація та сертифікація» 
1. м. Львів ДП «Львівстандартметрологія». 
2. м. Львів ДНД Інститут «Система». 
3. м. Моршин. ПРАТ Моршинський завод мінеральних вод «Оскар». 
4 м. Львів ТзОВ «Західплемресурс». 
5. с. Боронява. ПрАТ ЗРС «Закарпатська рибоводна станція». 
 

«Біотехнологія» 
1. м Львів. ДНДІ ветпрепаратів та кормових добавок. 
2. м. Львів. Львівський обласний виробничий рибкомбінат. 
3. м. Львів. «Лімо» Львівський холодокомбінат. 

Бази  практики 
факультет економіки та менеджменту 

 
Львівська область 

 
1. м. Львів: ТзОВ «Шувар» 

ТзОВ «Львівхолод» 
ПАТ «Львівський холодокомбінат» 
ПАТ «Львівський облрибкомбінат» 

2. м. Буськ ТОВ «Буський Консервний завод» 
3. Кам’янко-Бузький р-н ПАФ «Загаї» 
4. ННВЦ «Комарнівський» 
5. м. Радехів ПАТ «Галичина» 
6. ДПДГ «Миклашів» 
7. АФ «Білак» 
8. с. Давидів ТзОВ «Агролаторкорми» 
9. м. Дрогобич ТзОВ «Дрогобицький м’ясокомбінат» 
10. м. Самбір «Молочний завод»Самбірський» 
11. ТзОВ «Барком» 
12. ДП «Рава-Руський спиртзавод» 

 
Рівненська область 

м. Дубно – «Дубнівський консервний завод» 
 

Волинська область 
Ковельський р-н ДПЗ «Зоря» 
 

Івано-Франківська область 
1. м. Галич ТзОВ «ДЛМ» 
2. ПЗПК «Еліта» 
3. м. Рогатин ФГ «Агростандарт» 

 
 


