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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 48 докторів наук і 264 кандидатів наук, які 

працюють на 36 кафедрах. Серед вищих аграрних навчальних закладів України 

Університет займає одне з перших місць за кількістю патентів на винаходи на 

одного викладача. Щороку Університет випускає понад тисячу 

висококваліфікованих фахівців для народного господарства, його кафедри 

оснащені сучасним обладнанням і лабораторною технікою. 

Навчальний заклад займає належне місце серед інших ЗВО України у 

рейтингах, зокрема: рейтинг вищих навчальних закладів України за 

показниками наукометричної бази даних Scopus (44 місце) та рейтинг 

ступеня ризику від провадження діяльності у сфері вищої освіти.  

Підготовка здобувачів вищої освіти в Університеті здійснюється за очною 

та заочною формами навчання, на 5-ти факультетах за наступними освітніми 

програмами (Табл. 1):  

Таблиця 1 

Перелік освітньо-професійних програм введених, за якими ведеться 

підготовка здобувачів вищої освіти в Університеті  

 Шифр, спеціальність, рівень вищої 

освіти 

Назва освітньо-

професійних програм 

 Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

1.  011 Освітні, педагогічні науки (другого   

(магістерського) рівня вищої освіти) 
Освітні, педагогічні науки 

2.  017 Фізична культура і спорт (першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти) 
Фізична культура і спорт 

 Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

3.  051 Економіка (першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти) 
Економіка 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/017-fizichna-kultura-i-sport-bakalavr.pdf
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4.  
051 Економіка (другого (магістерського) 

рівня вищої освіти) 

Економіка 

 Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

5.  073 Менеджмент (початкового (короткого 

циклу) рівня вищої освіти) 

Маркетинговий 

менеджмент 

6.  073 Менеджмент (першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти) 
Менеджмент 

7.  

073 Менеджмент (другого 

(магістерського) рівня вищої освіти) 

Менеджмент організацій 

та адміністрування 

8.  Менеджмент ІТ-сфери та 

бізнес-аналітика 

9.  075 Маркетинг (першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти) 
Маркетинг 

10.  075 Маркетинг (другого (магістерського) 

рівня вищої освіти) 
Маркетинг 

 Галузь знань 10 Природничі науки 

11.  101 Екологія (першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти) 
Екологія 

12.  101 Екологія (другого (магістерського) 

рівня вищої освіти) 
Екологія 

 Галузь знань 08 Право 

13.  081 Право  (першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти) 
Право 

14.  
081 Право  (другого (магістерського) рівня 

вищої освіти) 
Право 

 
Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія 

15.  161  Хімічні технології та інженерія 

(першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти)  

Хімічні технології 

косметичних засобів та 

харчових добавок 

16.  
162 Біотехнології та біоінженерія (першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти) 

Біотехнології та 

біоінженерія 

17.  
162 Біотехнології та біоінженерія (другого 

(магістерського) рівня вищої освіти) 

Біотехнології та 

біоінженерія 

http://www.vstup.info/i2008i224d6.030601.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.030601.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.030601.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.030601.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.030601.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.030507.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.030507.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.030507.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.030507.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.040106.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.040106.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.040106.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.040106.html
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 Галузь знань 18 Виробництво та технології 

18.  181 Харчові технології  (першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти) 

Харчові технології  

19.  

181 Харчові технології  (другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти) 

Технології зберігання, 

консервування і переробки 

молока 

20.  Технології зберігання, 

консервування і переробки 

м’яса 

 Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство 

21.  

204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва (першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти) 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

22.  
Дорадництво в АПК 

23.  
Зоофізіотерапія 

24.  204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва (другого 

(магістерського) рівня вищої освіти) 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

25.  207 Водні біоресурси та аквакультура 

(першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти) 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

26.  207 Водні біоресурси та аквакультура 

(другого (магістерського) рівня 

вищої освіти) 

Водні біоресурси та 

аквакультура 

 Галузь знань 21 Ветеринарна медицина 

27.  

211 Ветеринарна медицина (другого 

(магістерського) рівня вищої освіти) 

Ветеринарна медицина 

28.  Ветеринарна медицина 

Ветеринарна фармація 

29.  Ветеринарна лабораторна 

діагностика 

http://www.vstup.info/i2008i224d6.051701.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.051701.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.051701.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.090102.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.090102.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.090102.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.090102.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.090102.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.090102.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.090102.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.090102.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.090102.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.090102.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.090201.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.090201.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.090201.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.090201.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.090201.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.090201.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.110101.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.110101.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.110101.html
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30.  212 Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза (другого 

(магістерського) рівня вищої освіти) 

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

 
Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

31.  226 Фармація, промислова фармація 

(другого (магістерського) рівня 

вищої освіти) 

Фармація, промислова 

фармація 

32.  227 Фізична терапія, ерготерапія 

(першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти) 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

 Галузь знань 24 Сфера обслуговування 

33.  242 Туризм (першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти) 
Туризм 

34.  242 Туризм (другого (магістерського) 

рівня вищої освіти) 
Туризм 

 Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування 

35.  281 Публічне управління та 

адміністрування (другого 

(магістерського) рівня вищої освіти) 

Публічне управління та 

адміністрування 

 

При факультеті ветеринарної гігієни, екології та права функціонує відділ 

післядипломної освіти, який забезпечує підвищення кваліфікації та 

стажування керівників і спеціалістів аграрних установ, ветеринарної 

медицини, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників 

закладів освіти I – IV  рівня акредитації за всіма акредитованими 

спеціальностями. 

http://www.vstup.info/i2008i224d6.030507.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.030507.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.030507.html
http://www.vstup.info/i2008i224d6.030507.html
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РОЗДІЛ 1. КАДРОВА ПОЛІТИКА УНІВЕРСИТЕТУ 

 

1.1. Штатний розпис. Кадровий потенціал Університету 

Згідно зі штатним розписом на 2020 рік з січня затверджено штат у 

кількості – 968,7 ставок, у тому числі за загальним фондом – 639,9 та за 

спеціальним фондом – 328,8, з жовтня затверджено штат у кількості – 991,7 

ставок у тому числі за загальним фондом – 652,9 та за спеціальним фондом – 

338,8. 

Загальна кількість ставок науково-педагогічних працівників з січня 

2020 року становила 333,55, у тому числі за рахунок загального фонду –  

267,9 ставок, а за спеціальним фондом – 65,65 ставок, з жовтня 2020 року – 

351,95 ставок, у тому числі за рахунок загального фонду – 280,9 ставок, а за 

спеціальним фондом – 71,05 ставок. Загальна кількість науково-педагогічних 

працівників на кінець 2020 року становить 412 осіб.  

Планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників 

здійснювалось кафедрами Університету згідно нормативних документів та на 

основі наказу Міністерства освіти і науки України № 450 від 7.08.2002 року 

«Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та 

переліків основних видів методичної, наукової і організаційної роботи 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів» та наказу ректора Університету № 120 від 22.05.2019 року «Про 

підготовку до 2019-2020 навчального року» та № 230 від 09.12.2019 року 

«Про підготовку до 2020-20221 навчального року»,  відповідно до якого 

встановлено обсяг навчального навантаження науково-педагогічних 

працівників у межах однієї ставки 600 годин.  

Навчально-виховний процес в Університеті забезпечує 412 науково-

педагогічних працівників, у тому числі 368 за основним місцем праці.  

У 2020 році на засіданнях спеціалізованих вчених рад проведено захист 

2 докторських та 10 кандидатських дисертацій. 
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Якісний склад професорсько-викладацького складу: 

- докторів наук, професорів – 35; 

- докторів наук – 48, з них сумісників – 4; 

- кандидатів наук, доцентів – 191; 

- кандидатів наук – 264. 

В Університеті функціонують 36 кафедр і 1 курс цивільного захисту. 

 

1.2. Підготовка кадрів вищої кваліфікації та підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Підготовка наукових і науково-педагогічних працівників вищої 

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

«Про вищу освіту» реалізується через навчання в аспірантурі та 

докторантурі. Саме випускники аспірантури щороку поповнюють кадровий 

склад науково-педагогічних працівників Університету. 

Підготовка аспірантів здійснюється за такими спеціальностями: 

211     Ветеринарна медицина 

212     Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

204     Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

281     Публічне управління та адміністрування 

051     Економіка 

073     Менеджмент 

На даний час в аспірантурі навчається 38 аспіранти, 27 аспірантів – на 

денній формі навчання та 11 – аспірантів навчається на вечірній формі, 9 – на 

платній формі навчання. На всіх етапах підготовки фахівців в університеті 

залучені доктори наук та кандидати наук. Співробітники університету за 

звітний період захистили 5 кандидатських дисертацій і 3 дисертаційні роботи 

на здобуття ступеня доктора філософії. 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників здійснюється у відповідності до «Положення про підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників 
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Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького». Підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників здійснюється один раз на п’ять років. 

Підвищення кваліфікації є обов’язковою умовою проходження чергової 

атестації педагогічних працівників та обрання на посаду за конкурсом чи 

укладання трудового договору, контракту з науково-педагогічним 

працівником. 
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РОЗДІЛ 2. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

2.1. Навчально-методична робота 

Мета освітнього процесу у Львівському національному університеті 

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

реалізації особистісного потенціалу людини, наданні сучасної освіти 

шляхом вільного творчого навчання, самореалізації в освітньо-професійній, 

науковій діяльності викладачів, здобувачів вищої освіти відповідно до 

суспільних потреб, зумовлених актуальним етапом розвитку української 

держави, науки, економіки та культури, а також глобальними 

цивілізаційними процесами. 

У звітному періоді діяльність Університету була спрямована на 

динамічний розвиток і забезпечення стандартів якості навчального процесу, 

конкурентоспроможності Університету на регіональному, національному та 

міжнародному ринках освітніх послуг, створення умов та стимулів для 

розвитку кадрового потенціалу тощо.  

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

навчально-методичний відділ є одним із ключових структурних підрозділів, 

який організовує та координує управління освітньою (навчальною, 

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

ефективністю освітнього процесу, а також веде облік та звітність навчально-

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

діяльності були спрямовані на реалізацію таких завдань, як: 

– здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку фахівців за 

відповідними освітніми програмами, що відповідають стандартам вищої 

освіти (за наявності) 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, освітніх програм відповідно до 
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потреб ринку праці та впровадження наукових досліджень до чинних 

освітніх програм завдяки об’єднанню процесів навчання  і  науково-

дослідної роботи; 

– формування освітніх програм на компетентнісних підходах; 

– удосконалення системи практичної підготовки студентів; 

– сприяння підвищенню конкурентоспроможності випускників як завдяки 

покращенню якості освіти, так і завдяки оволодінню ними низкою 

соціальних та комунікативних компетентностей; 

– впровадження європейських стандартів і принципів забезпечення якості 

освіти з урахуванням вимог ринку праці, розширення участі Університету в 

міжнародних програмах академічної мобільності здобувачів вищої освіти і 

науково-педагогічних працівників тощо. 

Зазначені вище завдання реалізовувалися через функціонування  

Європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи (ЄКТС). При 

цьому основними напрямами навчально-методичної діяльності були: 

• адаптація засад ЄКТС для забезпечення мобільності здобувачів 

вищої освіти у процесі навчання, гнучкості та прозорості у підготовці 

фахівців, враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного 

ринків праці, що проявлялося в особливій увазі до здійснення навчально- 

організаційної діяльності; 

• забезпечення можливості навчання здобувачів вищої освіти за 

індивідуальною освітньою траєкторією, що розроблена за вимогами та 

побажаннями стейкхолдерів і сприяє  саморозвитку та підготовці до життя у 

вільному демократичному суспільстві, для цього здійснено низку кроків, у 

тому числі унормування та запуск реальних механізмів формування 

вибіркової частини навчальних планів; 

• стимулювання учасників освітнього процесу з метою здобуття 

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

надбання, що, засвідчили свою ефективність; 

• підвищення мотивації здобувачів вищої освіти до набуття 
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компетентностей, а також відповідальності за результати власної навчальної 

діяльності завдяки впровадженню засад студентоцентрованого навчання та  

прозорості у формуванні засад внутрішньої освітньої політики Університету; 

• стимулювання систематичної та якісної аудиторної та самостійної 

навчальної та наукової роботи здобувачів вищої освіти, ефективної 

практичної підготовки шляхом рейтингового оцінювання здобувачів вищої 

освіти, що є одним з чинників мотивації здобувачів вищої освіти до успіхів у 

навчанні та підтримувати якість знань;  

• оптимізація зворотного зв’язку в різних комунікаційних площинах 

з участю стейкхолдерів; 

• 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 організацію навчального процесу з урахуванням вимог 

сучасності, зокрема, організацію навчального процесу в умовах карантинних 

обмежень.     

Зміни в організації навчального процесу зумовили оновлення 

регламентуючої документації, тому суттєвою ділянкою навчально-

методичної роботи у звітний період було продовження розробки 

організаційних та нормативних документів (відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту»). Зокрема, за цей період було оновлено та розроблено 

Положення: "Про організацію та проведення практики у 

ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького", "Про організацію навчання, стажування, 

виробничої практики, студентів, магістрів, Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Ґжицького за 

кордоном", " Про навчально-методичну раду університету", " Про 

навчально-методичну раду факультету", "Про навчально-методичну комісію 

спеціальності", "Про освітні програми у Львівському національному 

університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького",  
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"Про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір 

навчальних дисциплін у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького", "Про 

процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій студентів Львівського 

національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З.Ґжицького", "Про інформаційну систему «Віртуальне навчальне 

середовище» Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького", "Про порядок 

перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін чи інших компонентів 

навчального плану у Львівському національному університеті ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького", "Про порядок визнання 

результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній 

освіті", "Про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний 

вибір навчальних дисциплін у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького", "Тимчасовий 

порядок проведення семестрового контролю студентів та атестації 

здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного 

навчання". Ця робота триває і надалі. 

Конкретизуючи зміст навчально-методичної роботи, здійсненої за 

звітний період, першочергово слід виокремити планування навчального 

процесу: 

–   розроблено освітні програми за вимогами затверджених державних 

стандартів; 

–   розроблено та затверджено нові навчальні та робочі навчальні плани; 

– укладено графіки навчального процесу; 

– складено розклади навчальних занять та практик тощо. 

Це покращує умови для саморозвитку всіх суб’єктів освітнього процесу. 

Організація освітнього процесу, окрім навчальної документації, передбачає 

укладення низки розпорядчих документів. Для цього навчально-методичною 

комісією університету було проведено 10 засідань, де розглядалося широке 
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коло питань спрямованих на покращення якості надання освітніх послуг, їх 

прозорості, розробку внутрішніх нормативно-правових документів для 

забезпечення освітньої діяльності тощо. Також впродовж звітного періоду 

здійснено розпорядчу підтримку навчальної діяльності Університету шляхом 

підготовки низки календарних наказів та розпоряджень: «Про підготовку до 

2019-2020 навчального року», «Про затвердження та введення в дію 

освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки здобувачів 

вищої освіти»,  «Щодо особливостей організації освітнього процесу за 

віддаленої форми навчання в період карантину», «Про налагодження 

ефективної взаємодії усіх учасників освітнього процесу Університету в 

період карантину», «Про проведення внутрішнього аудиту», «Про 

екзаменаційні комісії», «Про підготовку до екзаменаційної сесії»,  «Про 

підготовку до екзаменаційних сесій»,  «Про створення навчально-

методичних комісій спеціальності», «Про затвердження гарантів освітніх 

програм», «Про визначення рейтингу НПП університету»,  тощо.  

Прозорість у навчально-методичній роботі полягає насамперед у 

широкому інформуванні про її діяльність, тому підготовлено низку питань 

для розгляду на навчально-методичних комісіях спеціальностей, навчально-

методичних радах факультетів, навчально-методичній раді Університету. 

Серед них : 

- про перегляд освітніх програм,  навчальних та робочих навчальних 

планів; 

- про необхідність вдосконалення «Положення про організацію 

освітнього процесу у Львівському національному університеті ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького» 

- про особливості організації освітнього процесу за віддаленої 

форми навчання в період карантину; 

- про налагодження ефективної взаємодії усіх учасників освітнього 

процесу Університету в період карантину; 

- про формування каталогу вибіркових дисциплін; 
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- про індивідуальний план здобувача вищої освіти; 

- про аналіз виконання навчального навантаження НПП; 

- про результати заліково-екзаменаційних сесій; 

- про стан практичної підготовки здобувачів вищої освіти; 

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

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

- про аналіз незалежного заміру знань здобувачів вищої освіти; 

- про призначення іменних стипендій;  

- про рейтинг науково-педагогічних працівників; 

- про аналіз рейтингу прозорості вузів; 

- про запровадження внутрішньої електронної навчально- 

комунікаційної мережі, розробки платформи для автоматизації електронної 

реєстрації здобувачів вищої освіти на дисципліни циклу вільного вибору 

тощо. 

Навчально-методична рада забезпечує організацію та керівництво 

освітнім процесом в Університеті, у сферу компетенції якої входить 

планування та координація науково-педагогічної роботи в навчальних 

підрозділах Університету, контроль за її станом, розробка практичних 

рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу. 

Впродовж звітного періоду членами навчально-методичної ради були 

підготовлені та презентовані такі актуальні теми: 

- про підготовку навчальних планів, робочих навчальних планів, 

індивідуального плану здобувача вищої освіти; 

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

навчальне навантаження НПП, формування академгруп, тижневе 

навантаження здобувачів вищої освіти тощо); 

- виконання плану видання навчально-методичної літератури 

кафедрами; 

- аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти «Навчальний 

процес очима студента»; 
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- звіти голів методичних рад університету; 

- обговорення та рекомендація до друку навчальної літератури, 

положень, що регламентують організацію освітнього процесу; 

- про ефективність запровадження співпраці з виробництвом на 

випускових кафедрах; 

- про запровадження нової спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

(першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) за освітньою програмою 

Фізична культура і спорт та реорганізацію структури факультетів 

Університету; 

- про запровадження нових спеціальностей та освітніх програм 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 методичний кабінет веде облік видання 

навчально-методичної літератури: підручників, навчальних посібників, 

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

педагогічними працівниками Університету; веде картотеку навчально- 

методичних матеріалів; надає методичну допомогу у підборі літератури за 

запитами викладачів кафедр та здобувачів вищої освіти; аналізує стан 

забезпеченості бібліотечних фондів навчально-методичною літературою; 

формує план видавничої діяльності та аналізує його виконання. 

За звітний період науково-педагогічними працівниками Університету 

було видано 177 найменувань навчально-методичної літератури загальним 

обсягом 794,84 д.а., з них: 

- 2 підручники (93,83 д. а.) з грифом університету; 

- 3 навчальні посібники (33,00 д.а.) з грифом університету; 

- 47 посібників (379,28 д.а.); 

- 125 методичних вказівок і рекомендацій (288,73 д.а.). 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/04/25/017-fizichna-kultura-i-sport-bakalavr.pdf
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методичні вказівки, 

рекомендації; 125

посібники; 47

підручники, 

посібники з 

грифом; 5

 

Рис. 2.1.  Видання навчально-методичної літератури в 2020 р. по 

університету 
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Рис. 2.2. Загальна кількість навчально-методичної літератури, виданої в 

2020 р. у розрізі факультетів 
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Рис. 2.3.  Видання навчально-методичної літератури за видами в 

розрізі факультетів за 2020 р. 

 

Найбільше навчально-методичної літератури видавалося на факультетах 

ветеринарної медицини, ветеринарної гігієни екології та права і економіки та 

менеджменту. При цьому основний акцент було зроблено на методичних 

вказівках, рекомендаціях та посібниках.  

 

2.2. Формування контингенту здобувачів вищої освіти 

Однією із найважливіших ділянок освітньої політики Університету є 

формування контингенту здобувачів вищої освіти. 

Станом на 01.11.2020 р. в Університеті навчались 3563 здобувача вищої 

освіти. 

За кошти державного бюджету вищу освіту здобувають 1934 здобувачі 

вищої освіти, за кошти фізичних та юридичних осіб – 1629 здобувачів вищої 

освіти. 

Вищу освіту за ОС «Бакалавр» в Університеті на 01.11.2020 р. здобувають 

1660 здобувачі вищої освіти, у тому числі 778 – за державним замовленням, 
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882 – за кошти фізичних, юридичних осіб. За ОС «Магістр» – 1903 здобувачі 

вищої освіти (1156 – за державним замовленням та 747– за кошти фізичних, 

юридичних осіб). 

Таблиця 2.1 

Контингент здобувачів вищої освіти по факультетах  

станом на 01.11.2020р. 

Назва 

факультету 

ОС 

«Бакалавр» 

ОС 

«Магістр» 
Разом 

держ контр держ контр держ контр 

Ветеринарної 

медицини 52 29 589 353 641 382 

Біолого- 

технологічний 138 32 105 14 243 46 

Харчових 

технологій та 

біотехнології 

195 43 63 10 258 53 

Економіки та 

менеджменту 153 302 83 17 236 319 

Ветеринарної 

гігієни, екології і 

права 

 

Заочна ф.н. 

 

Вечірня ф.н. 

98 

 

 

 

142 

 

0 

222 

 

 

 

254 

 

0 

237 

 

 

 

79 

 

0 

107 

 

 

 

229 

 

17 

335 

 

 

 

221 

 

0 

329 

 

 

 

483 

 

17 

Всього 778 882 1156 747 1934 1629 
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На наступних діаграмах відображена динаміка руху контингенту 

здобувачів вищої освіти Університету за 2018-2020 роки (рис. 2.2-2.4) 

 

Рис. 2.4. Динаміка змін контингенту здобувачів вищої освіти по 

університету 

 

 Станом на 01.11.2020 року в університеті навчалося 3563 здобувачі 

вищої освіти. У порівнянні з минулим 2019 роком це на 91 студент більше, 

хоча кількість студентів, які навчаються на бюджетній формі навчання 

зменшилася на 56, про те збільшився контингент студентів, що навчаються 

на контрактній формі навчання на 147.  

 На денній формі навчання станом на 01.11.2020 року навчається 

2842 студенти, що є на 192 здобувачі більше ніж у попередньому 2019 році. 

Також збільшився контингент студентів, які навчаються на бюджетній 

формі навчання  у порівнянні з 2019 роком на 60 студентів і на контрактній 

на 132 студенти. 



22 

Рис. 2.5. Динаміка змін контингенту здобувачів вищої освіти очної 

форми навчання 

Рис. 2.6. Динаміка змін контингенту здобувачів вищої освіти заочної 

форми навчання 
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 Станом на 01.11.2020 року в університеті  навчається 721 студент 

заочної формі навчання, що є на 101 менше ніж у 2019 році. Відповідно у 

порівнянні з 2019 роком зменшився контингент студентів – заочників, які 

навчаються на бюджеті на 116, проте зріс показник студентів-заочників, що 

навчаються на контракті на 15 студентів. 

 

2.3. Прийом на навчання 

Вступна кампанія 2020 р. проводилася на підставі Умов прийому на 

навчання до закладів вищої освіти в 2020 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019  № 1285 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 р. за № 1285, 

Правил прийому на навчання до Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького у 2020 році, 

затверджених на засіданні Вченої ради університету 26.12.2019 р. (протокол 

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

поліпшення якісного складу вступників, їх профорієнтації, забезпечення 

високого конкурсу керівництвом університету, маркетингово-

профорієнтаційною службою, деканатами, працівниками університету, 

Приймальною комісією впродовж року проведена різнопланова 

профорієнтаційна робота.  

У 2020 році для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного та 

фармацевтичного спрямувань) на основі ПЗСО було подано 3618 заяв на 

очну і 271 заяву на заочну форму навчання. 

Найбільше заяв для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного 

та фармацевтичного спрямування) на основі повної загальної середньої 

освіти (денну форму навчання) у 2020 році подано на спеціальності: 

«Ветеринарна медицина» – 616, «Право» – 420 та «Менеджмент» – 358.  На 

інші спеціальності подано заяв: «Маркетинг» – 305, «Туризм» – 279, 

«Економіка» – 111; «Фізична терапія, ерготерапія» – 278, «Фармація, 

промислова фармація» – 213, «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» – 
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123, «Фізична культура і спорт» – 228, «Екологія» – 74, «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» – 96, «Водні біоресурси та 

аквакультура» – 44, «Біотехнології та біоінженерія» – 228, «Харчові 

технології» – 163, «Хімічні технології та інженерія» – 73.  

 

Таблиця 2.2 

Кількість заяв, поданих до Університету для здобуття ступеня 

бакалавра (магістра ветеринарного та фармацевтичного спрямувань) 

від вступників на основі ПЗСО у 2014–2020 рр. 

Форма навчання 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Очна 2844 2375 3499 2621 3617 3571 3618 

Заочна 263 200 320 374 464 271 311 

Всього 3107 2575 3819 2995 4081 4077 3929 

 

Таблиця 2.3 

Середній конкурс в Університеті вступників на основі ПЗСО  

у 2014–2020 рр. (осіб на місця державного замовлення) 
 

Форма навчання 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Очна 7,37 6,63 7,32 5,03 6,88 9,79 8,08 

Заочна 2,39 2,41 2,96 3,09 5,02 15,83 6,33 

Всього 6,26 5,84 6,52 4,67 6,64 12,81 7,21 

 

Доведене до Університету в 2020 році державне замовлення виконане у 

повному обсязі. Обсяг державного замовлення для здобуття ступеня 

бакалавра (магістра ветеринарного та фармацевтичного спрямування) денної 

форми навчання склав 350 місць, ступеня магістра денної форми (на основі 

ступеня бакалавра, ОКР спеціаліста) – 172 місця. 
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Таблиця 2.4 

Конкурс на місця державного замовлення у 2020 році  

(бакалавр, магістр ветеринарного та фармацевтичного спрямування 

очна форма) 

Напрям 

Надано 

місць 

державного 

замовлення 

Заяв Конкурс 

Право  3 232 77,33 

Фізична терапія, ерготерапія 5 110 22 

Фізична культура і спорт  2 64 32 

Економіка 0 66 - 

Маркетинг 3 160 53,33 

Біотехнології та біоінженерія 10 173 17,3 

Менеджмент 5 166 33,2 

Туризм 2 127 63,5 

Водні біоресурси та 

аквакультура 
4 19 4,75 

Харчові технології 14 

 

97 6,93 

Екологія 8 110 13,75 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

21 77 3,67 

Хімічні технології та інженерія 5 48 9,6 

Ветеринарна медицина 151 

 

474 3,14 

Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза 
30 91 2,9 

Фармація, промислова фармація 5 136 27,2 
 

 

Найвищі конкурсні бали зарахованих вступників (на основі ПЗСО) у 

2020 році склали: 200 – на спеціальність «Ветеринарна медицина», 190,332 – 

«Право», , 184,008 – «Фізична культура і спорт», 177,582 – «Фармація, 

промислова фармація», 176,460 – «Фізична терапія, ерготерапія», 174,114 – 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 186,456  – «Маркетинг», 

185,436 – «Туризм», 170,340 – «Економіка», 181,550 – «Екологія», 176,754 – 
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«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 193,392 – 

«Менеджмент», 174,579 – «Водні біоресурси та аквакультура», 190,497 – 

«Біотехнології та біоінженерія», 178,637 – «Хімічні технології та інженерія», 

176,452 – «Харчові технології».  
  

Найнижчі прохідні бали зарахованих на місця державного замовлення 

зафіксовані на спеціальностях: «Екологія» – 162,615,  «Хімічні технології та 

інженерія» – 153,204, «Харчові технології» – 136,813, «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» – 134,589, «Водні 

біоресурси та аквакультура» – 144,075.  

У 2020 році до Університету на різні рівні та форми навчання 

зараховано 1197 осіб (включно з іноземними громадянами, що були 

зараховані до 15 грудня 2020 року), що на 3,62 % менше у порівнянні з 

минулим роком.  
 

Кількість зарахованих: 

Освітній ступінь бакалавра (магістра ветеринарного та фармацевтичного 

спрямувань): 

-  на основі повної загальної середньої освіти  

- за кошти державного бюджету: 259 осіб – очна, 12 осіб – заочна форма 

навчання;  

- за кошти фізичних та юридичних осіб: 375 осіб – очна, 60 осіб – заочна 

форми навчання; 

– на основі ОКР молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету: 108 

осіб – очна,  8 осіб – заочна форми навчання;  

- за кошти фізичних та юридичних осіб: 38 осіб – очна, 27 осіб – заочна 

форма навчання; 

Рівень магістра: 

- за кошти державного бюджету: 172 особи – очна, 29 осіб – заочна форми 

навчання; 

- за кошти фізичних та юридичних осіб: 53  особи  – очна, 42 особи – заочна 

форми навчання. 
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 Для здобуття освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра 

спеціальності менеджмент (освітня програма маркетинговий менеджмент) на 

основі ПЗСО зараховано 14 осіб на очну форму (5 осіб за кошти державного 

бюджету)  та 9 осіб на заочну форму навчання  (за кошти фізичних та 

юридичних осіб).  

Серед зарахованих на очну та заочну форми навчання для здобуття 

ступеня бакалавра (магістра фармацевтичного та ветеринарного спрямувань): 

- 7 особи з категорій дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського 

піклування; 

- 6 особи з інвалідністю;  

- 10  учасників бойових дій (учасники АТО);  

- 13 дітей ветеранів війни, учасників бойових дій;  

- 1 особа – дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи; 

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

престижності шахтарської праці»; 

- 11 дітей з малозабезпечених сімей. 

До Університету на спеціальність «Ветеринарна медицина» зараховано 

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

Ліван – 1 особа, Королівство Марокко – 1 особа, Республіки Індія – 17 осіб. 

Вступна кампанія 2020 року проходила в умовах карантину, що був 

спричинений пандемією COVID-19, відзначилася прозорістю та відкритістю, 

якісним інформаційним супроводом абітурієнтів, доведенням державного 

замовлення на конкурсній основі відповідно до потреб ринку праці.  

На рис. 2.7. - 2.9. представлена динаміка зарахування студентів на різні 

форми навчання за держзамовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб 

у 2017-2020 рр. 
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Рис. 2.7. Кількість студентів, зарахованих на навчання за всіма 

освітніми ступенями в 2017-2020 роках 
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Рис. 2.8. Кількість студентів, зарахованих на навчання за всіма 

освітніми ступенями на місця державного замовлення в 2017-2020 роках 
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Рис. 2.9. Кількість студентів, зарахованих на навчання за всіма освітніми 

ступенями за кошти фізичних та юридичних осіб в 2017-2020 роках 

 

 

2.4. Підвищення якості освітньої діяльності 

 

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» якість вищої освіти – це 

відповідність умов провадження освітньої діяльності та результатів навчання 

вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, професійним та/або 

міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих 

сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур 

внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості. 

Виходячи із завдання освітньої діяльності в Університеті з 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: 
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–  здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх  програм; 

– щосеместрове проведення заліково-екзаменаційних сесій та аналіз їх 

результатів; 

– підготовка та сприяння участі здобувачів вищої освіти у фахових 

олімпіадах, конкурсах наукових робіт тощо; 

– розширення можливостей працевлаштування та академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти; 

–  здійснення, з участю Студентської колегії Університету, внутрішніх 

моніторингових досліджень «Навчальний процес очима студента» та 

«Викладач очима студента» шляхом опитування здобувачів вищої освіти, 

проведення аналізу отриманих результатів; 

– щорічне оцінювання здобутків науково-педагогічних працівників 

Університету (рейтинг) та оприлюднення результатів на офіційному веб- 

сайті; 

–     забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

–     організація внутрішнього контролю якості викладання в Університеті; 

–    забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти тощо. 

 В Університеті структуровано внутрішню систему забезпечення 

якості освітньої діяльності згідно вимог статті України «Про вищу освіту», а 

саме: 

- функціонує відділ забезпечення якості освіти та акредитації; 

- організовано структуру управління якістю освіти; 

- впроваджено систему менеджменту якості та сертифіковано згідно 

вимог стандарту ISO 9001:2015. У 2020 році пройдено наглядовий аудит про 

функціонування системи менеджменту якості; 

- розроблено та впроваджено ряд нормативних документів, які 

регламентують дотримання вимог академічної доброчесності усіма 

учасниками освітнього процесу Університету, а саме: Кодекс корпоративної 

культури учасників освітнього процесу Львівського національного 
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університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 

Положення про забезпечення академічної доброчесності та професійної 

етики Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Положення про комісію з академічної 

доброчесності Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій  імені С.З. Ґжицького, Положення про комісію з 

етики та управління конфліктами Львівського національного університету 

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

про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Львівському 

національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького; 

-  протягом 2020 року кафедрами Університету пройдено чергові 

процедури державної акредитації 3-х освітніх програм. За підсумками 

акредитаційних експертиз експертними комісіями встановлена відповідність 

освітніх програм вимогам і організації освітнього процесу в Університеті. 

- впроваджено процедуру проведення перевірки академічних робіт на  

академічний плагіат за допомогою Інтернет-системи StrikePlagiarism; 

- удосконалено систему контролю освітнього процесу на основі 

оцінювання знань студентів викладачами на базі програмного забезпечення 

системи АС «Деканат»; 

- на сайті Університету функціонує база даних щодо публічної 

інформації закладу; 

-  триває розробка пакету документів (Положень) щодо внесення змін  у 

навчальний процес відповідно до вимог чинного законодавства та вимог 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, зокрема: 

«Положення про гаранта освітньої програми», «Положення про організацію 

процесу ліцензування». 

Одним з важливих показників якості освітньої діяльності Університету, 

його навчальних підрозділів є успішність та якість знань здобувачів вищої 

освіти. 
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Наведені на рис. 2.10 – 2.11 відомості засвідчують достатні навчальні 

здобутки здобувачів вищої освіти Університету, крім того, вони корелюють 

із даними, ілюстрованими рис. 2.12 – 2.14, у частині співвідношення якісних 

показників та кількості дипломів із відзнакою. 

У 2020 році іменні стипендії отримали 8 здобувачів вищої освіти 

Університету: 

– стипендію Президента України – Борщ Н.Е., Васько М.Р., Лящук В.О., 

Ожібко В.І.; 

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

– стипендію імені М.С. Грушевського – Салата Р.В.. Сафтюк В.П.; 

–стипендію Кабінету Міністрів України одарованим студентам з числа 

інвалідів – Сенчишин Ю.І.; 

– стипендію Верховної Ради України – Дорошенко К.Л. 
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2.5. Підвищення якості практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти 

В університеті велика увага приділяється практичній підготовці 

здобувачів вищої освіти. Практична підготовка здобувачів вищої освіти 

здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, 

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

підвищується якість практичної підготовки здобувачів, що здійснюється на 

постійній основі з понад 100 базами практики, у навчально-науково-

виробничому центрі «Комарнівський», на кафедрах Університету та їх 

філіях. 

Університет докладає значних зусиль для наповнення практичної 

підготовки, тісно співпрацює з підприємствами та установами для 

забезпечення розширення чисельності баз практики. Для проходження 

виробничих і переддипломних практик між базами практик у звітному році 

укладено 84 договори про проходження практики здобувачів вищої освіти 

ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького з підприємствами, організаціями, установами 

різних форм власності. Також укладено ряд договорів щодо організації та 

проведення практики здобувачів вищої освіти університету з можливим 

наступним працевлаштуванням випускників, стажування професорсько-

викладацького складу за індивідуальними програмами. 

Проте, не всі види практик, що були передбачені навчальними 

робочими програмами, відбулися згідно з графіком навчального процесу, у 

зв’язку з обмеженою роботою підприємств на період карантину. Ряд 

підприємств різних форм власності відмовили або відтермінували укладання 

договорів про проходження практики, інші – проводили практику 

дистанційно або за змішаною формою. 

Зусилля роботи підрозділу були спрямовані на забезпечення якості 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти і підготовки фахівців 

відповідно до  вимог  нормативно-правових  документів.  Було  прийнято  ряд  
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важливих документів: 

- положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у 

Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З.Ґжицького. 

- положення про організацію і проведення практики здобувачів вищої 

освіти за кордоном. 

Варто зазначити, що для зручності керівників практик та здобувачів 

вищої освіти на сайті університету у директорії «Практична підготовка» 

розміщено актуальну інформацію щодо наявності місць практик, а також 

бланки договору та необхідної супроводжувальної документації 

(направлення на практику, щоденник практики тощо). 

Виробничі та переддипломні практики проводяться за індивідуальними 

завданнями і мають на меті збір матеріалів для виконання курсових та 

дипломних робіт (проєктів). Показник якості знань здобувачів вищої освіти з 

практичного навчання становить 78,5 % 

Організація стажувань та практичного навчання здобувачів вищої 

освіти Університету в профільних навчальних закладах, організаціях, 

установах країн ЄС є пріоритетним напрямом розвитку міжнародної 

співпраці. Зокрема, понад 40 здобувачів вищої освіти були запрошені для 

проходження практики за межами України: Данії, Німеччини, Франції, 

Польщі, Голландії, Чеської Республіки та Болгарії. 

 

2.6. Зв’язки з виробництвом та заходи щодо працевлаштування 

випускників. 

Пріоритетом діяльності Університету є розширення можливостей 

працевлаштування випускників. Розв’язання проблеми зайнятості здобувачів 

вищої освіти і випускників нашого університету в умовах конкурентного 

середовища вкрай важливо як для зростання вітчизняної економіки, так і 

стосовно зменшення соціальної напруги в суспільстві та включає ряд заходів, 
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які проводяться впродовж навчального року.  

Основним завданням роботи підрозділу навчальної і виробничої 

практик та сприяння працевлаштуванню випускників є дієве сприяння у 

вирішенні питання працевлаштування, оскільки реалізація права випускника 

на вільний вибір роботи на сьогоднішній день залишається досить складною 

проблемою, а сучасний ринок праці, запровадження компетентнісних 

підходів зумовлюють необхідність розширення якісних параметрів 

підготовки фахівців не лише у освітній сфері, але із врахуванням 

особистісних можливостей випускників. 

Одним з інструментів функціонування системи внутрішнього 

забезпечення якості є отримання інформації від зовнішніх та внутрішніх 

стейкхолдерів закладу вищої освіти. З цією метою у ЛНУВМБ імені 

С.З.Ґжицького було запроваджено систему маркетингово-моніторингових та 

соціально-психологічних досліджень. У 2020 році підрозділом навчальної і 

виробничої практик та сприяння працевлаштуванню випускників 

підготовлено і проведено такі дослідження: 

- вивчення регіонального ринку праці в контексті спеціальностей 

ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького (інтернет-ресурси); 

- моніторинг працевлаштування випускників, визначення основних 

тенденцій розвитку ринку праці; 

- вивчення якості наданої освіти випускникам та прогнозовані потреби у 

фахівцях; 

- компетенції і навики якими має володіти молодий фахівець, а також 

можливості ефективної співпраці і комунікації роботодавців та 

Університету. 

В університеті відділом працевлаштування студентів та взаємодії з 

бізнес-структурами ведеться активна робота, яка спрямована на поглиблення 

співпраці бізнесу та університету щодо вдосконалення освітніх програм і 

впливу на підготовку фахівців з боку реальних практик. З урахуванням 

потреб бізнес-структур та сучасного ринку праці здійснюється корегування 
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навчальних планів та змісту навчальних дисциплін. Водночас підрозділ 

проводить роботу зі сприяння працевлаштуванню, проходженню практики та 

стажування студентів і випускників університету. За 2020 р з метою 

сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти і випускників зроблено 

наступне: 

1. За звітний період періодично проводились заходи із питань 

працевлаштування, які організував підрозділ навчальної і виробничої 

практик та сприяння працевлаштуванню випускників Університету за 

активного сприяння та співпраці з різними університетськими підрозділами 

(факультетами, кафедрами, відділами тощо): 

- січень-лютий 2020 р. моніторинг результатів працевлаштування, 

закріплення та переміщення випускників 2017-2019 років випуску за місцем 

роботи за фахом. Налагоджено інтерактивну комунікацію здобувачів вищої 

освіти та роботодавців завдяки постійному оновленню контенту із 

працевлаштування на веб-сайті Університету; 

- 7-11 вересня – онлайн-захід для здобувачів вищої освіти «Проєкт 

«UGEN Challenge Online». Можливості від роботодавців; 

- 7-9 жовтня – всеукраїнський проєкт для лідерів студентського 

самоуправління та молодіжних організацій. «LeadMe!» від UGEN – це 

онлайн-проєкт за участі ТОП-компаній в Україні. Проведено панельну 

дискусію «Студактив VS роботодавці: трендові моделі ефективної 

взаємодії». 

- 18 листопада вебінар від компанії MARS. Анастасія Столярчук, Brand 

Executive Chocolate компанії, де говорилось про активацію національного 

масштабу TWIX & COFFEE: погляд маркетолога і споживача. 

- 19 листопада панельна онлайн дискусія «Переваги та виклики 

дистанційної освіти. Інструменти для спільної роботи online». Дискусія 

відбулася у рамках онлайн-відкриття простору у Науковій бібліотеці 

ім. М.Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка. 

2. Регулярно надаються консультації здобувачам вищої освіти та 
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випускникам щодо правильного оформлення резюме, оформлення угод з 

працевлаштування інших документів, необхідних для працевлаштування за 

обраним фахом, а також документів для реєстрації у регіональній службі 

зайнятості. 

3. Координується діяльність факультетів щодо працевлаштування, 

проведення презентацій підприємств-роботодавців, надходження інформації 

про наявність вакантних місць та проведення інформаційних заходів. 

4. Постійно здійснюється вивчення регіональних потреб підприємств, 

установ та організацій методом опитування, оформлення заявок та договорів 

про співпрацю. Вивчається думка роботодавців щодо якості підготовки 

фахівців в Університеті, започатковано практику залучення роботодавців до 

формування освітніх програм, а будь-яке звернення роботодавця в 

університет з метою підбору на роботу випускника знаходиться на контролі 

до вирішення. 

Підрозділ є організатором презентацій роботодавців для здобувачів 

вищої освіти різних спеціальностей з метою проходження практики, 

стажування та подальшого працевлаштування. Організовуються виїзні 

практичні заняття з дисциплін в умовах виробництва, із залученням 

провідних фахівців. 

5. Проводиться постійний пошук роботодавців, які можуть 

запропонувати роботу випускникам та здобувачам вищої освіти, що бажають 

працювати у вільний від навчання час. 

6. З метою сприяння працевлаштуванню випускників за спеціальностями 

здійснено моніторинг вакансій через управління  Держпродспоживслужби, 

департаменти АПР, Обласні служби зайнятості, приватні фірми Західного 

регіону України та сформовано базу даних про наявні вакантні місця на 

підприємствах, організаціях, установах для державного розподілу та 

працевлаштування випускників за спеціальностями. Моніторинг проводиться 

щорічно. 

Усі ці задачі й реалізуються працівниками підрозділу. Досвід 
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університету із задіяння додаткових ресурсів для підвищення якості освітньої 

діяльності висвітлюється у наукових доповідях та публікаціях, участях на 

круглих столах, форумах, нарадах різних рівнів, тематичних зустрічах тощо. 
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РОЗДІЛ 3. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

3.1. Наукова тематика та фінансування тем наукових досліджень 

У 2020 році отримано фінансування з державного бюджету обсягом 

1 763 452 грн. на виконання 4 науково-дослідних робіт: 

1) Розроблення композиційних органо-неорганічних гетероструктур для 

реверсивних сенсорів газу, науковий керівник Ціж Б.Р. Обсяг фінансування: 

971 375 грн. 

2) Розробка діагностичних маркерів новоутворень молочної залози 

собак на основі поліморфізму глутатіонтрансферази та протеїнів крові, 

науковий керівник Федець О.М. Обсяг фінансування: 318 616,2 грн. 

3) Розроблення технології поверхневого наноструктурного зміцнення 

сталевих деталей сільськогосподарської техніки, харчової і переробної 

промисловості, науковий керівник Чайковський Б.П. Обсяг фінансування: 

221 789,8 грн. 

4) Способи корекції препаратами на основі рослинної сировини 

захисних систем організму тварин та птиці за різних негативних чинників, 

науковий керівник Гутий Б.В. Обсяг фінансування: 251 671 грн. 

Фінансування за госпдоговірними тематиками 130 000 грн.: 

1) «Дослідити вплив випоювання суміші цитратів мінеральних 

елементів на організм курчат-бройлерів». Науковий керівник Куртяк Б.М. 

Обсяг фінансування: 28 000 грн. 

2) «Вивчення мікробіологічних властивостей циркулюючої 

бактеріальної мікрофлори в умовах приватної ветеринарної клініки 

«Імпульс» міста Львова та вивчення її чутливості до антибактеріальних 

препаратів». Науковий керівник Кісера Я.В. Обсяг фінансування: 14 000 грн. 

3) «Визначення інсектицидних та ранозагоювальних властивостей 

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

захворюваннях тварин». Науковий керівник Стибель В.В. Обсяг 

фінансування: 10 000 грн. 
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4) «Дослідити переносимість і ефективність хіміотерапії за схемою 

CVD (циклофосфан-вінкристин-дексаметазон) за лікування собак із 

мастоцитомою». Науковий керівник Мисак А.Р. Обсяг фінансування: 10 000 

грн. 

5) «Науковий супровід господарства ФГ «Сім курчат» (складання 

схеми вакцинації, навчання ветеринарних спеціалістів з питань недопущення 

розповсюдження чуми птиці, інфекційного бронхіту, розробка схеми 

біобезпеки на господарстві)». Науковий керівник Щебентовська О.М. Обсяг 

фінансування: 56 000 грн. 

6) «Вплив кормових добавок ТМ Йозера при відгодівлі тварин на 

показники якості м’ясної та вторинної сировини». Науковий керівник Драчук 

У.Р. Обсяг фінансування: 10 000 грн. 

7) «Договір про проведення науково-дослідної роботи, укладений з 

приватною агрофірмою «Батько і син». Науковий керівник: Андріїв В.І. 

Обсяг фінансування: 2 000 грн. 

На 36 кафедрах здійснювалась наукова і науково-дослідна робота 

відповідно до пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки за 47 

тематиками в межах робочого часу працівників.  

Розвиток матеріально-технічної бази наукових досліджень та розробок: 

Придбано та поставлено на баланс наукове обладнання на суму 130 200 грн. 

 

3.2. Основні результати наукової діяльності у 2020 році 

Результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників 

Університету викладено в монографіях, підручниках, навчальних посібниках, 

публікаціях. 

Співробітники Університету були співавторами 20 монографій, 208 

статей у виданнях категорії Б, 43 статті в періодичних виданнях країн 

Організації економічного співробітництва і розвитку. 

За 2020 рік науковцями Університету опубліковано 34 статті у 

виданнях, які включені до наукометричних базах даних Scopus та 59 –
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 у Web of Science. 

За наукометричною базою Scopus h індекс – 21, кількість цитувань 1881 

(у квітні 2020 року 44 місце серед 176 закладів вищої освіти України). 

За наукометричною базою Web of Science h індекс – 22, кількість 

цитувань 2126.  

Наукові дослідження працівників апробовані на конференціях, наукових 

семінарах та в інших наукових заходах. 

Серед проведених Університетом наукових заходів у 2020 році 

найбільш актуальними були: 

1. Круглий стіл «Доступні ліки для тварин», Львів, 28 лютого 2020 

року. 

2. Науковий захід «Лекція Степана Ґжицького», Львів, 05 березня 2020 

року. 

3. Круглий стіл «Туризм в умовах пандемії – Covid-19: шанси та 

загрози» Львів, 25 вересня 2020 р. 

Науково-періодичні видання Університету. 

Університет видає два фахові в Україні журнали: 

1. «Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького». ISSN 2413-5550. 

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

Категорія Б. 

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

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

Серія: Економічні науки. ISSN 2519-2701. 

2. «Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences». Категорія Б. 

ISSN: 2617-6149. 

 

3.3. Розвиток інноваційної наукової діяльності та інфраструктури 

Університету. 

У 2020 році в ДП «Український інститут інтелектуальної власності»  



44 

подано 11 заявок на винаходи та корисні моделі.  

Одержано 16 позитивних рішень на видачу патенту України на корисну 

модель.  

Одержано патентів на винаходи і корисні моделі – всього по 

університету 14. 

Перелік поданих у 2020 році заявок на корисну модель та на винахід: 

1. Зайцев Олександр Олександрович; Закревська Марта Володимирівна; 

Тибінка Андрій Михайлович. Спосіб збереження адгезії парафінових 

гістозрізів до поверхні предметного скла при фарбуванні за габа-дибаном. 

№ u 2020 00669. 

2. Мартинів Юлія Василівна; Кісера Ярослав Васильович. Розчин 

"Мікромар" для лікування дерматофітних інфекцій. № u 2020 01885. 

3. Гачак Юрій Романович; Наговська Володимира Олександрівна; Гутий 

Богдан Володимирович; Ваврисевич Ярослава Степанівна; Яценко Іван 

Володимирович; Бінкевич Володимир Ярославович. Спосіб виробництва 

кефіру "Горіховий". № u 2020 01883. 

4. Гунчак Василь Михайлович; Солтис Марія Петрівна; Гутий Богдан 

Володимирович. Спосіб передінкубаційної обробки яєць. № u 2020 03376. 

5. Остап’юк Андрій Юрійович; Гутий Богдан Володимирович; Гуфрій 

Дмитро Федорович. Спосіб корекції системи антиоксидантного захисту 

курей – несучок за умов кадмієвого навантаження. № u 2020 03378. 

6. Яремчук Василина Юріївна; Слівінська Любов Григорівна; Бачинський 

Богдан Мар'янович. Спосіб попередження гепатозу в курей-несучок у 

промисловому птахівництві. № u 2020 03379. 

7. Ціж Богдан Романович. Спосіб вакуумного напилення органічних тонких 

плівок. № u 2020 03380.  

8. Стриженюк Варвара Станіславівна; Гутий Богдан Володимирович; 

Сідашова Світлана Олександрівна. Спосіб профілактики ускладнень при 

проведенні не хірургічної трансплантації ембріонів у великої рогатої 

худоби. № u 2020 03381. 
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9. Гачак Юрій Романович; Козловець Максим Олександрович; Бінкевич 

Володимир Ярославович. Спосіб виготовлення солодких плавлених сирів 

з додаванням кріопорошку «Малина». № u 2020 04661. 

10. Мартинів Юлія Василівна; Кісера Ярослав Васильович. Ветеринарний 

імуностимулюючий препарат «Біоглюк». № u 2020 04664. 

11. Ціж Богдан Романович; Аксімєнтьєва Олена Ігорівна. Спосіб забезпечення 

контролю селективності оптичного газового сенсора аміаку у 

моделюванні оптопари з різним спектральним діапазоном. № u2020 06399. 

 

Перелік патентів України на корисну модель, отриманих  у 2020 році: 

 

1.Гачак Юрій Романович; Турчин Ірина Миронівна; Гутий Богдан 

Володимирович; Зелений Юрій Михайлович. Спосіб виробництва 

кисломолочного сиру "Домашній гострий". № 139892 

2. Слівінська Любов Григорівна; Чернушкін Богдан Олегович; Леньо Марта 

Ігорівна; Максимович Ігор Андрійович; Русин Василь Іванович; Приступа 

Олеся Ігорівна. Фіксатор кінцівок тварин. № 139995. 

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

Юрійович. Спосіб виготовлення сиркових десертів із кріопорошком 

"Малина". № 140347. 

4.Гачак Юрій Романович; Кузьо Людмила Радіонівна. Спосіб виробництва 

кисломолочного сиру зернистого з кріопорошком із морепродуктів. № 

140392. 

5.Гачак Юрій Романович; Сливка Наталія Богданівна; Торчинюк Віталій 

Леонідович. Спосіб виготовлення сиркових мас, збагачених приправою 

"італійська кухня". №140393. 

6.Гачак Юрій Романович; Наговська Володимира Олександрівна. Спосіб 

виробництва кисломолочного напою з маслянки "Горіховий". № 140394. 

7.Гачак Юрій Романович; Білик Оксана Ярославівна. Спосіб виробництва 

кефіру з сиропом "Кориця". № 140395. 



46 

8.Стояновський Володимир Григорович; Крог Анастасія Олександрівна; 

Коломієць Ірина Анатоліївна; Колотницький Віктор Анатолійович. Спосіб 

підвищення стійкості організму качок до дії технологічного стресу в 

умовах промислового вирощування. № 141243. 

9.Зайцев Олександр Олександрович; Закревська Марта Володимирівна; 

Тибінка Андрій Михайлович. Спосіб збереження адгезії парафінових 

гістозрізів до поверхні предметного скла при фарбуванні за габа-дибаном. 

№ 143098. 

10.Мартинів Юлія Василівна; Кісера Ярослав Васильович. Розчин "мікромар" 

для лікування дерматофітних інфекцій. № 144019. 

11.Гачак Юрій Романович; Наговська Володимира Олександрівна; Гутий 

Богдан Володимирович; Ваврисевич Ярослава Степанівна; Яценко Іван 

Володимирович; Бінкевич Володимир Ярославович. Спосіб виробництва 

кефіру "Горіховий". № 144170. 

12.Гунчак Василь Михайлович; Солтис Марія Петрівна; Гутий Богдан 

Володимирович. Спосіб передінкубаційної обробки яєць. № 144831. 

13.Яремчук Василина Юріївна; Слівінська Любов Григорівна; Бачинський 

Богдан Мар'янович. Спосіб попередження гепатозу в курей-несучок у 

промисловому птахівництві. № 144833. 

14.Ціж Богдан Романович. Спосіб вакуумного напилення органічних тонких 

плівок. № 145377. 

 

3.4. Ефективність роботи аспірантури та докторантури 

Підготовка аспірантів здійснюється за такими спеціальностями: 

211     Ветеринарна медицина 

212     Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

204     Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

281     Публічне управління та адміністрування 

051     Економіка 

073     Менеджмент 
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На даний час в аспірантурі навчається 38 аспіранти, 27 аспірантів – на 

денній формі навчання та 11 – аспірантів навчається на вечірній формі, 9 – на 

платній формі навчання. На всіх етапах підготовки фахівців в університеті 

залучені доктори наук та кандидати наук. Співробітники університету за 

звітний період захистили 5 кандидатських дисертацій і 3 дисертаційні роботи 

на здобуття ступеня доктора філософії. 

 

3.5. Спеціалізовані вчені ради 

У 2020 році функціонували одна спеціалізована вчена рада з правом 

присудження наукового ступеня доктора наук і дві – з правом присудження 

наукового ступеня кандидата наук: 

• Д.35.826.03 

 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин»; 

 16.00.04 «Ветеринарна фармакологія та токсикологія»; 

 16.00.11 «Паразитологія». 

• К.35.826.01 

 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин»; 

 16.00.07 «Ветеринарне акушерство». 

• К.35.826.02 

 06.02.01 – Розведення та селекція тварин; 

  06.02.02 – Годівля тварин і технологія кормів. 

У 2020 році на засіданнях спеціалізованих вчених рад проведено захист 

2 докторських та 10 кандидатських дисертацій. 

На засіданні одноразових спецрад по шифру 211 «Ветеринарна 

медицина» на здобуття ступеня «доктор філософії» було захищено 3 

дисертаційних роботи. 

 

3.6. Студентська наукова робота 

Координує студентську наукову роботу Наукове товариство студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих учених Львівського національного 



48 

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

що є самоврядною організацією, яка сприяє розвитку науки та закріпленню 

інтересу до наукової роботи в молодіжному середовищі.  

До студентської науково-дослідної роботи у 2020 році було залучено 

875 студентів Університету. За звітний період в Університеті діяли 36 

наукових студентських гуртків. 

У 2020 році подано 11 праць на Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт. Отримано 6 дипломів:  

1) диплом ІІІ ступеня за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія»;  

2) диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Економіка та управління 

національним господарством»;  

3) диплом ІІ ступеня із спеціальності «Ветеринарна медицина. 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»;  

4) диплом ІІІ ступеня із спеціальності «Техногенна безпека»;  

5) диплом ІІІ ступеня із спеціальності «Цивільна безпека (безпека 

життєдіяльності)»;  

6) диплом ІІІ ступеня із спеціальності «Автомобільний транспорт». 

Студенти Університету працюють над виконанням курсових і 

дипломних робіт відповідно до навчальних планів і державних стандартів. Їх 

залучають до участі у виконанні кафедральних наукових робіт та 

госпдоговірних науково-дослідних проектів.  

Загалом у 2020 році студенти Університету були співавторами 10 

наукових статей у фахових виданнях України. 

Кафедри Університету разом із студентськими громадськими 

організаціями організували і провели наукові заходи, спрямовані на 

апробацію та оприлюднення студентських наукових досліджень і здобутків. 

 

3.7. Діяльність Наукової бібліотеки 

Бібліотека ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького в своїй роботі керується 

законодавчими та нормативними документами в галузі вищої освіти, 
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сільського господарства, які відображені у Положенні про Бібліотеку і 

річному плані. Її діяльність, передусім, спрямована на  забезпечення 

навчального процесу за фаховим спрямуванням тієї установи, частиною якої 

вона є. Співробітники керуються також завданнями, які викладені в Стратегії 

розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року: «Якісні зміни бібліотек 

задля забезпечення сталого розвитку» - міжвідомчого проекту Міністерства 

культури України. 

Побудова загальнодоступних архівів наукової інформації є важливим 

завданням бібліотеки. Книгозбірня планує продовжити роботу зі створення 

електронних копій статей окремих видань з фонду рідкісної книги. 

Проводиться робота з автоматизованою інформаційно-пошуковою системою: 

поповнюється і редагується електронний каталог (ЕК) та бази даних (БД), які 

є на даний час. Продовжується переоблік основного фонду книгосховища з 

внесенням документів в БД.  

В роботі бібліотеки важливу роль відіграє міжнародна співпраця, яка 

сприяє обміну досвідом, впровадженню нових технологій, книгообміну, 

спільної видавничої роботи тощо. У звітному році бібліотека університету 

отримала  5 комп’ютерів, які подарувала нашій установі Бібліотека 

Вармінсько–Мазурського університету (Польща). 

Безкоштовний доступ до реферативної наукометричної платформи Web 

of Sсienсe надає можливість вченим університету  розміщувати тут  власні 

праці, отримати індекс Гірша: кількість цитувань та  посилань на окрему 

працю, можна ознайомитись з  працями  науковців  інших ЗВО України та 

зарубіжжя.  

У зв’язку з карантинними обмеженнями бібліотека обслуговувала 

користувачів з 10 січня по 17 березня і з 15 вересня по 15 жовтня, протягом 

грудня 2020 року з дотриманням усіх карантинних правил. Під час суворого 

карантину користувачі обслуговувалися  в онлайн режимі.  

Бібліотека має: 18 комп’ютерів, 1 ноутбук (з них: 10 для 

співробітників,1 сервер), 8 комп’ютерів – для користувачів.  Комп’ютери 
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підключені до мережі Інтернет. В читальному залі №1 та в залі електронних 

ресурсів працює Wi–Fi. З копіювально-множильної техніки бібліотека  має 2 

принтери, БФП (сканер,принтер,ксерокс). 

Штат бібліотеки ЛНУВМБ імені С.З.Ґжицького налічує 17 працівників.  

За освітою: 2 працівники мають вищу фахову освіту, 11 працівників – вищу 

освіту, 4 працівники середню спеціальну фахову освіту. 

Склад за стажем: від 5 до 10 років – 2 працівники, від 10 до 30 років – 4 

працівники, від 30 до 40 років – 4 працівники, понад 40 років – 7 працівників. 

Щодо оплаті праці Бібліотека ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького 

належить до III категорії. 

 Виступаючи важливим підрозділом бібліотеки, відділ комплектування 

та наукової обробки літератури організовує процес формування єдиного 

документно-інформаційного ресурсу, який відповідає основним функціям 

книгозбірні та інформаційним потребам користувачів, сприяє підготовці 

висококваліфікованих спеціалістів, удосконаленню навчального процесу, 

науково-дослідницької, освітньої та виховної роботи навчального закладу.  

 В умовах обмеженого фінансування гостро постає питання про відбір і 

використання джерел знань, які мають найбільшу інформаційну цінність. Від 

якості та  наповнення  фондів залежить рівень обслуговування користувачів. 

Тому, для придбання профільної літератури, ведеться постійний пошук 

найбільш вигідних, з фінансової точки зору, пропозицій постачальників 

книжкової продукції. При комплектуванні враховується поглиблене вивчення 

базових дисциплін, профільних факультетів та кафедр. Значна увага 

приділяється аналізу їх книго забезпеченості. Важливу роль в цьому процесі 

відіграє БД «Книгозабезпеченість». 

Поточне комплектування відбувається за письмовим замовленням 

кафедри, відповідно дисципліни, або наукового напрямку з вказаною 

кількістю примірників. Документи, які надходять з кафедр, опрацьовуються. 

Основними джерелами комплектування бібліотеки є придбання документів, 

дарунки, книгообмін та  передплата періодичних видань. 



51 

 У звітному році збереглася тенденція щодо не виконання плану з 

придбання  видань. Основними причинами такого стану  є обмеженість 

коштів на поповнення фондів, зростання вартості видань, відсутність 

пропозицій  видавництв профільної для університету наукової і навчальної 

літератури, а також  роботу бібліотеки суттєво сповільнили карантинні 

заходи. 

 У 2020 році бібліотека отримала 1363 примірників видань (1086 назв).  

 

Таблиця 3.1 

Поступлення літератури за  видами  видань 

За  видами  видань    2019 р. 2020 р. 

Книги, брошури 1088 405 

Журнали (прим.) 432 257 

Газети (компл.) 9 5 

Дисертації 13 16 

Автореферати 154 90 

Інші види 488 590 

 

Таблиця 3.2 

Поступлення літератури за цільовим призначенням 

За цільовим призначенням 2019 р. 2020 р. 

Навчальна література 1157 681 

Наукові видання 880 392 

Інші види 74 290 

 

 На 01.01.2021 року фонд бібліотеки становить 351775 примірників. 

Поповнення книжкового фонду бібліотеки документами у звітному році 

відбувалось з таких джерел: 

- видавництв, торгівельних організацій; 

- подарунки; 
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- книгообмін; 

- з науково-методичного центру «Агроосвіта»; 

- з кафедр ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького; 

- Укрпошти; 

- заміна втрачених документів. 

У фонд бібліотеки також надходять дисертації, автореферати 

дисертацій, магістерські роботи.   

  Поповнення фонду бібліотеки здійснювалось також шляхом 

книгообміну з аграрними університетами Білої Церкви, Сум, Житомира. 

Певні труднощі є з документами обмінного фонду, через відсутність коштів  

на відправлення замовлень. 

 Поповнюється фонд новою літературою  за рахунок заміни книг, 

втрачених читачами. У 2020 році було списано 385 примірників на суму 

4958.00 грн. 

 На придбання нової літератури використовуються кошти спецфонду. У 

звітному році фінансові витрати університету  на періодичні видання 

становили 33024.00 грн.  

Джерелом безкоштовного надходження книг є подарунки від приватних осіб. 

 

Таблиця 3.3 

Кількість придбаної літератури за дисциплінами 
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2018 2105 393 459 927 234 92 

2019 2184 234 318 959 185 488 

2020 1363 224 211 680 31 217 
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Фонди бібліотеки щорічно поповнюються періодичними виданнями – 

носіями актуальної та оперативної інформації. На сайті бібліотеки в рубриці 

«Передплачені періодичні видання» можна ознайомитись з часописами,  які 

бібліотека передплатила на 2021 рік, а також переглянути  передплату за 

попередні роки. Основним критерієм передплати часописів є відповідність до 

змісту, запитам користувачів. У 2020 році бібліотека передплатила 5 

комплектів газет і 28 назв журналів, а також безкоштовно отримала наступні 

іноземні журнали: «Deutsche Bienen» (Німеччина), «Polish Journal of 

Veterinary Sciences» (Польща). 

Книгозбірня університету має унікальне зібрання фахових книжкових 

раритетів  на іноземних мовах. Загальний фонд цих видань налічує 20125 

примірників. Це документи з медицини, ветеринарії, тваринництва та інших 

галузей знань, часописи, наукові праці до 1939 року. Головними 

пріоритетами в роботі з цим сегментом фонду є зберігання документів і 

забезпечення доступу до них шляхом створення електронних ресурсів на 

основі сучасних інформаційних технологій.  

Система бібліотечного обслуговування складається з абонементів та 

читальних залів. У звітному році бібліотечним обслуговуванням за єдиною 

реєстраційною картотекою було охоплено 5432 читачі, з них: професорсько-

викладацький склад – 305, студенти – 3471, магістри – 559, співробітники, 

спеціалісти АПК – 107, інші, у період карантину збільшилась кількість  

користувачів  в он-лайн режимі  – 990.  

У звітному році студенти отримали читацькі квитки та комплекти 

навчальної літератури за новим графіком (по днях і годинах для кожної 

групи студентів) у зв’язку з карантинними обмеженнями, з дотриманням усіх 

карантинних правил.  

В абонементах щоденно ведеться облік відвідувань читачів та 

книговидачі. Електронна база єдиної реєстраційної картотеки читачів 

допомагає здійснювати швидкий пошук користувачів, виключає можливість 

дублювання номерів. 
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Працівниками бібліотеки надається допомога користувачам згідно їх 

запитів: довідки різного характеру, сканування необхідних документів за 

запитом, з подальшим надсиланням на електронні адреси  працівників, 

студентів та інших користувачів. Всього надіслано 15 документів на 246 

сторінках.  

Таблиця 3.4 

Основні показники діяльності відділів бібліотеки 

Відділ бібліотеки Кількість відвідувань 
Кількість виданих 

документів 

Абонементи 5834 29070 

Читальний зал № 1 85722 238530 

Читальний зал № 2 13654 57884 

Зал електронних ресурсів 4342 6142 

Віддалені користувачі 990 508 

Всього 110542 331626 

   

В читальному залі книгозбірні експонуються виставки нових 

надходжень книг та часописів, які постійно оновлюються.    

У залі електронних ресурсів бібліотекарі надають консультації 

користувачам з питань  пошуку інформації в ЕК, користування 

наукометричною базою даних Web of Sсienсe та іншими інформаційними 

ресурсами. Залом активно користуються працівники і студенти університету.    

Протягом 2020 року відділом обслуговування було організовано всього 

53 заходи: виставок друкованої продукції в читальних залах та абонементах – 

50, з них: 8 постійно-діючих, оновлених та доповнених, віртуальних виставок 

та інформаційних довідок – 36, традиційних виставок – 6, бібліографічних 

оглядів – 1, презентація – 1, конкурс – 1. 

З числа проведених виставок – 2 виставки-спомини (Героям Небесної 

Сотні та до Дня Гідності і Свободи), виставка-композиція – до 

Шевченківських днів, виставки-реквієм (до трагедії під Крутами, 
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Голодомору),  виставка-реклама (до Всеукраїнського дня бібліотек), 

2 виставки-застереження (до Міжнародного дня відмови від паління та до 

Дня боротьби зі СНІДом). 

2 лютого 2020 року виповнилося 175 років від дня народження 

видатного фізика, електротехніка, винахідника «Х» променів, перекладача 

Біблії і Псалтиря, відомого громадсько–політичного діяча, вченого і великого 

патріота України – Івана Павловича Пулюя. З автобіографічним матеріалом 

можна ознайомитись на сайті бібліотеки. 

20 лютого організовано віртуальну виставку та виставку-спомин в 

читальному залі до Дня вшанування подвигу учасників Революції гідності та 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. На виставковому стенді можна 

було ознайомитись з літературою означеної тематики. 

5 березня в університеті відбувся Науковий захід під назвою «Лекція 

Степана Зеноновича Ґжицького», присвячений 120-ти річчю від дня 

народження професора С.З. Ґжицького. Присутні ознайомились з виставкою 

праць вченого, а також з біографічними матеріалами про життя та діяльність 

видатного вченого, ім’я якого носить наш університет. 

До Шевченківських днів організовано он-лайн перегляд книги доктора 

біологічних наук, професора Й. М. Берка під назвою «Світ рослин у 

мистецтві та поезії Тараса Шевченка», а також відбулась презентація цього 

видання. У ньому  автором вперше було встановлено  еволюцію поглядів 

Шевченка щодо мети зображення рослин у його малярських творах. В ЕК 

можна ознайомитись з повнотекстовим варіантом означеної праці. 

Бібліотека брала участь у щорічному Шевченківському конкурсі 

студентської творчості, який проходив 12 березня.  

Протягом 2020 року на запити користувачів співробітниками 

бібліотеки було надано усних тематичних, уточнювальних, фактографічних, 

адресних та інших довідок в кількості 10394, з них 837 тематичних. З метою 

просування наукових доробків користувачам надавалась інформаційно-

консультативна допомога. 
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Однією з важливих форм довідково-бібліографічного обслуговування є 

звернення користувачів до електронних ресурсів бібліотеки. Головною 

складовою єдиного інформаційного середовища університету до якого 

користувачі мають цілодобовий доступ є веб-сайт бібліотеки. Студентам, 

викладачам, науковцям надається повна інформація щодо ресурсів нашої 

бібліотеки, інших бібліотек та світових електронних наукових баз даних. 

Бібліотечно-бібліографічним та інформаційним обслуговуванням охоплено 

всі категорії користувачів. Протягом  року користувачам надавалися 

консультації з методики пошуку необхідної інформації з використанням 

довідкових та бібліографічних видань,  ЕК та БД.  

Проводиться робота з ЕК і БД. Загальна кількість бібліографічних 

записів у БД становить 192542. Введено бібліографічних записів в БД за 

звітний рік – 1329. Загальна кількість записів у ЕК –  123476. Введено записів 

у ЕК за звітний рік – 8135. 

Інформування користувачів ВРІ і ДОК відбувалося через електронну 

пошту кафедр.   

Для оперативного інформування читачів про надходження нових 

документів на веб-сайті бібліотеки в меню «Нові надходження» окремо  

представлені періодичні видання, книги, дисертації і автореферати, 

магістерські і дипломні роботи. 

Одним з важливих напрямків інформаційно-бібліографічної роботи  є 

укладання бібліографічних покажчиків і бібліографічних списків літератури. 

Бібліографічні покажчики розміщені на сайті у розділі «Видавнича робота» і  

в підрубриці «Тематичні списки літератури». Тут розміщуються також 

біобібліографічні списки літератури (списки праць вчених університету, 

інформаційні, а також тематичні). Повний перелік списків літератури  

представлений на веб-сайті НБ: http//books.lvet.edu.ua. 

Колектив книгозбірні активно працює над створенням  бібліографічних 

покажчиків. Завершується робота над створенням біобібліографічного  

покажчика «Праці ректорів Львівської Академії ветеринарної медицини 
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довоєнного періоду». Робота над цим покажчиком виявилась дуже 

кропіткою, зважаючи на історичний період який охоплює покажчик 

(труднощі в пошуку відсутніх джерел того періоду змушує здійснювати 

довготривалий пошук в мережі Інтернет). 

Продовжується робота над серією біобібліографічних видань, 

присвячених вченим нашого університету. У звітному році укладено та 

відредаговано біобібліографічнй покажчик до 90-річчя від дня народження 

доктора ветеринарних наук, професора Демчука Михайла Васильовича. З 

електронним варіантом видання можна ознайомитись на сайті бібліотеки: 

http//books.lvet.edu.uа.  

Електронні ресурси бібліотеки складаються з електронного каталогу 

(ЕК), власних баз даних, вільного доступу до інформаційних ресурсів інших 

бібліотек. Користувачі мають доступ до Інтернету в читальних залах. 

Науковці університету активно користуються безкоштовним доступом до 

реферативної наукометричної бази даних   Web of Sсience в залі електронних 

ресурсів з дотриманням карантинних норм. 

Бібліотека налічує 6 баз даних. Веб-сайт  бібліотеки є одним із дієвих 

комунікаційних засобів, за допомогою якого відбувається популяризація  

бібліотеки університету в інформаційному просторі через надання повної 

достовірної інформації про себе, розповсюдження та забезпечення вільного 

доступу до власних інформаційних ресурсів і послуг.  До веб-сайту 

бібліотеки  користувачі мають цілодобовий доступ.  

Матеріал, який подано на головній сторінці сайту книгозбірні постійно 

оновлюється: експрес-інформація до пам’ятних дат, історичні довідки про 

визначних діячів науки та культури, інформація про роботу конференцій 

університету, днів кафедр, круглих столів, оголошення тощо. Кількість 

звернень до веб-сайту бібліотеки у 2020 році становила – 16354, кількість 

звернень до ЕК – 8365.  В ЕК бібліотеки, що знаходиться на  сайті бібліотеки, 

можна знайти та скористатися необхідною літературою  в повнотекстовому 

варіанті. На даний період таких документів 245.  
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У зв’язку з карантинними обмеженнями, в рамках методичного 

об’єднання бібліотек м.Львова проводились міжнародні та всеукраїнські 

конференції, семінари, наради в онлайн режимі. Підвищенню фахового рівня 

працівників бібліотеки сприяли заходи, в яких  брали участь дирекція та 

завідувачі відділів та секторів.   

Кожен захід, обговорюється в рамках круглих столів, згідно з 

дотриманням санітарних норм, з працівниками бібліотеки. У газеті «Світ 

університету» за грудень 2020 року надрукована публікація під назвою 

«Яких змін ми хотіли б у Новому році для України, університету, і чого 

бажаємо собі?». 

Книгозбірня продовжує співпрацю з Бібліотекою Вармінсько-

Мазурського університету в Ольштині. Міжнародна програма відіграє 

важливу роль в усіх сферах бібліотечної галузі. Вона потрібна для 

запровадження міжнародних стандартів бібліотечно-інформаційної 

діяльності, міжнародного книгообміну, електронної доставки документів, 

обміну бібліографічними даними,  реалізації спільних проектів тощо.  

Важливою ланкою в роботі бібліотекарів, особливо актуальна на даний 

час, у зв’язку з карантинними обмеженнями є збільшення послуг для 

користувачів. Працівники бібліотеки у 2021 році будуть працювати над 

можливістю отримання користувачами онлайн повнотекстових навчальних 

посібників, підручників опублікованих вченими  університету.  
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РОЗДІЛ 4. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Сьогодні на ринку освітніх послуг визначальною є 

конкурентоспроможність та здатність залучення усього нового й 

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

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

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

співпрацює з іншими ЗВО країн членів ЄС.  

У 2020 році Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнології імені С.З. Ґжицького активно працював у 

напрямках інтенсифікації міжнародного академічного співробітництва в 

умовах світової пандемії спричиненої SARS-CoV-2. Розвиток міжнародних 

зв'язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і 

європейського освітнього середовища, реалізації положень Болонської 

декларації створення загальноєвропейського простору вищої освіти. Адже 

успішна інтеграція національної освіти забезпечить виконання головного 

завдання, що стоїть перед вищою школою – забезпечення якості освіти. 

Вагомим чинником у вирішенні вищезазначеного є співпраця з країнами-

членами Європейського Союзу, оскільки вона створює умови для 

впровадження європейських норм та стандартів у галузі освіти і науки, 

поширення власних освітніх здобутків, що сприяє підвищенню в Україні 

європейської культурної ідентичності та прискорює інтеграцію до 

загальноєвропейського інтелектуально-освітнього простору. 

З метою вивчення та використання в освітній та науково-дослідній 

діяльності теоретичних і практичних здобутків міжнародної спільноти в галузі 

ветеринарної медицини,  а також вивчення та використання в навчальному 

процесі передових педагогічних технологій Університет постійно підтримує 

онлайн міжнародні зв’язки із профільними вищими навчальними закладами та 

науковими установами інших країн світу в умовах пандемії.  
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Стратегія міжнародної діяльності ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького є 

основою для перспективного, поточного планування роботи по міжнародній 

співпраці, проведення відповідної політики, вирішення організаційних, 

фінансових і кадрових питань управління міжнародною діяльністю 

університету. 

Завданнями стратегії міжнародної діяльності є: 

- координація діяльності деканатів, кафедр та структурних підрозділів 

університету, пов'язаної з їх участю у міжнародному співробітництві; 

- розширення діяльності університету у впливових міжнародних 

організаціях, проектах, програмах, створення спільних з міжнародними 

організаціями структур; 

- розширення міжнародного співробітництва у регіонах світу; 

-розширення співдружності з Європейськими країнами, країнами Сходу, 

країнами Балтії, США; 

- створення в університеті сприятливих умов для розбудови міжнародної 

діяльності. 

Головними напрямами міжнародного співробітництва Університету є: 

1) участь у програмах двостороннього і багатостороннього 

міждержавного обміну студентами, аспірантами, науково-педагогічними та 

науковими працівниками забезпечення можливості навчання, стажування, 

обміну студентами, аспірантами та викладачами за кордоном у рамках 

програм UNESCO, DAAD, Erasmus +, Фонду Фулбрайта тощо. Налагодження 

систематичної роботи з інформування студентів та викладачів про участь у 

міжнародних освітніх і наукових програмах й проектах; 

2) впровадження програм «Подвійний диплом» з іноземними вищими 

навчальними закладами при підготовці бакалаврів та магістрів; 

3) проведення спільних наукових досліджень; 

4) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та 

інших заходів; 

5) участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; 
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6) участь студентів, магістрів, аспірантів, науковців та науково-

педагогічних працівників університету у Державній програмі мобільності; 

7) спільна видавнича діяльність; 

8) спільна господарсько-підприємницька благодійна діяльність; 

9) надання послуг, пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної 

освіти, іноземним громадянам; 

10) створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними 

вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями; 

11) залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових 

працівників іноземних вищих навчальних закладів до участі в педагогічній, 

науково-педагогічній та науковій роботі в Університеті; 

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

закордонні вищі навчальні заклади та проходження стажування на іноземних 

виробничих підприємствах; 

13) сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних 

працівників та осіб, які навчаються; 

14) залучення коштів міжнародних фондів, установ, громадських 

організацій тощо для виконання наукових, освітніх та інших програм; 

15) фінансування внесків за членство в міжнародних організаціях, 

участі у заходах таких організацій; відрядження за кордон учасників 

освітнього процесу для науково-педагогічної та наукової роботи чи 

стажування відповідно до умов міжнародних договорів, а також договорів 

між вашими навчальними закладами та іноземними партнерами, укладених 

на виконання освітніх і наукових проектів, які реалізуються за рахунок 

міжнародних грантів і коштів. 

На цей час підписано 26 угод про співробітництво в освітній та науковій 

сферах між Університетом і зі закордонними партнерами. Серед партнерів 

університету: Люблінський природничий університет, Вроцлавський 

природничий університет, Варшавський SGGW, Жешівський університет, 

Університет інформатики та прикладних знань м.Лодзь, Краківський 
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сільськогосподарський університет, Вармінсько-Мазурський університет в 

Ольштині (Республіка Польща), Латвійський аграрний університет (Латвія), 

Азербайджа́нський держа́вний агра́рний університе́т (Республіка 

Азербайджан), Університет Св. Іштвана (Угорщина), Віденський університет 

(Австрія), Університет ветеринарної медицини та фармакології (Словацька 

республіка), Університет Пордью (США), Аграрна школа Жене, Федерація 

обміну між Францією та Україною (Франція), Товариство Шльонська 

ветеринарна поліклініка, Фірма «Ветмедікал» (Республіка Польща). 
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РОЗДІЛ 5. ВИХОВНА РОБОТА 

 

Виховна робота у Львівському національному університеті ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького є однією з найважливіших 

складових в організації освітнього процесу. Формування національно-

свідомої особистості, сприяння збагаченню й оновленню інтелектуального 

генофонду нації, виховання її духовної еліти – завдання, що стоїть перед 

вищим навчальним закладом на одному рівні з підготовкою 

висококваліфікованого фахівця. Досягнення мети виховання можливе лише 

за умови комплексного підходу й залучення до цієї роботи професорсько-

викладацького складу ЗВО, адміністрації, органів студентського 

самоврядування та громадських об’єднань студентської молоді. 

Виховна робота, як і навчальна і наукова діяльність, має загальну мету – 

підготувати висококваліфікованого фахівця з університетською освітою. 

Загалом це означає, що випускник університету повинен бути професіоналом 

у своїй справі, порядною, діловою високоосвіченою людиною, патріотом 

своєї Батьківщини. 

В основі виховної роботи університету є впровадження в навчальний 

процес сучасних технологій виховання, які сприятимуть становленню 

особистості студента, розвитку його професійної компетентності, 

моральності, що буде позитивно впливати на активізацію його пізнавальної 

діяльності, творчого потенціалу, практичної самореалізації та формування у 

студентської молоді  свідомого громадянина-патріота Української держави, 

активного провідника національної ідеї, представника української 

національної еліти через набуття молодим поколінням національної 

свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та 

духовних запитів.  

Мета виховання – всебічний розвиток людини, як особистості, що є 

найвищою цінністю суспільства, розвиток її талантів, фізичних і розумових 

здібностей; формування громадян з високим рівнем національної свідомості, 
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здатних самостійно робити осмислений суспільний вибір. На цій основі має 

зростати і зміцнюватись творчий інтелектуальний та культурний потенціал 

студента, підвищуватися його освітній рівень, що є необхідною передумовою 

забезпечення народного господарства кваліфікованими і відповідальними 

фахівцями. 

Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного 

підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького 

складу ЗВО, адміністрації, органів студентського самоврядування та 

громадських об'єднань студентської молоді. 

Основними принципами виховної роботи є системність процесу 

виховання;  безперервність і спадкоємність у вихованні; єдність історичного, 

національного та загальнолюдського у вихованні; розвиток національної 

свідомості, прищеплення любові до свого народу, поваги до його культури, 

традицій, звичаїв, а також поваги до культури інших народів, оволодіння 

цінностями української та світової культури в усіх сферах життєдіяльності; 

соціальний розвиток особистості; гуманітаризація, гуманізація виховання; 

єдність навчання та виховання; співробітництво, партнерство, взаємодія між 

викладачем і студентом, що сприяє поглибленому процесу навчання, 

перетворенню студента в активного суб’єкта навчання та виховання; 

індивідуалізація виховного процесу – діалектичне поєднання індивідуальних 

і колективних форм. Переорієнтація з безпосереднього колективного впливу 

на індивідуальні форми виховної роботи; інтеграція традиційних і нових 

форм виховної роботи; формування творчої активності, самодіяльності 

студентської молоді, що проявляється в поєднанні педагогічної майстерності 

з ініціативою та самодіяльністю студентів, у ствердженні життєвого 

оптимізму та розвитку навичок позитивного мислення; активізація 

студентського самоврядування; формування в усіх підрозділах і структурах 

університету особливого мікроклімату теплоти й довіри, доброзичливості та 

взаєморозуміння, співробітництва та взаємодопомоги, спрямованих на 

створення внутрішньої єдності всіх членів колективу та взаємної підтримки 
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один одного на всіх рівнях; системне формування особистості майбутнього 

фахівця через вплив усіх функціонуючих в університеті структур і 

підрозділів як у навчальний, так і позанавчальний час. 

Завданнями національного виховання студентської молоді                                  

ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького є надання майбутнім фахівцям 

основоположних цінностей, ідей, переконань, стосовно української 

державності, формування активної громадянської і особистої позиції молоді 

у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, 

інтелектуально розвиненої і активної особистості, яка виходить сформована, 

як громадянин, патріот, висококваліфікований фахівець та сім’янин. 

Пріоритетними напрямами виховної діяльності є: 

 формування національної свідомості, гідності громадянина, виховання 

поваги й любові до рідної землі й українських традицій; 

 підготовка свідомої інтелігенції України, збереження 

інтелектуального генофонду нації; 

 вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим 

людям віри у верховенство закону, який є єдиною гарантією свободи; 

 підняття престижу української мови в академічному середовищі, 

забезпечення і розвиток українськомовного освітнього простору;  

 формування у суспільній свідомості переваг здорового способу життя, 

культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості; 

 створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського 

самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів; 

 забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої 

людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та 

самореалізації;  

 плекання поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток 

демократичних та академічних традицій ЛНУВМБ імені С.З Ґжицького. 

Виховна робота у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького проводиться 
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відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»; 

Постанови Кабінету Міністрів України про Державну національну програму 

«Освіта» (Україна ХХІ); УКАЗУ Президента України про «Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»; 

Концепції національного виховання студентської молоді у Львівському 

національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

С.З. Ґжицького; Концепції національно-патріотичного виховання студентів у 

Львівському національному університеті ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького; Положення про організацію виховного 

процесу у Львівському національному університеті ветеринарної медицини 

та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 

Різноманітний творчий інструментарій виховної роботи допомагає 

індивідуальному становленню особистості студента, формуванню цілісного, 

гармонійного світогляду, вмінню орієнтуватися у просторі сьогодення. 

Для організації виховного процесу у Львівському національному 

університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 

створена і функціонує відповідна інфраструктура: ректорат, деканати, 

професорсько-викладацький колектив, відділ соціально-культурного 

розвитку університету, Рада з виховної роботи, заступники декана з виховної 

роботи, куратори студентських академічних груп, бібліотека, музеї, 

студентські спортивні об’єднання, центр художньої творчості, спільнота 

студентського академічного душ пастирства (САД), громадські організації, 

профком студентів та аспірантів, студентське самоврядування тощо.  

Для забезпечення безперервності виховного процесу та реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді з метою 

координації  позанавчальної соціально-виховної та культурно-мистецької 

роботи структурних підрозділів університету (заступників деканів з виховної 

роботи, кураторів академічних груп, музеїв університету, редакції газети 

«Світ університету», Центру художньої творчості) та об’єднань студентів 

(Профкому студентів та аспірантів, Колегії студентів); для  вдосконалення 
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організації навчально-виховного процесу в університеті, єдності навчального 

та виховного процесу, відпрацювання нових методик та активізації 

традиційних видів діяльності, збереження досягнень минулого, сприяння 

виховання у студентів засвоєння загальнолюдських форм моралі в 

університеті працює відділ соціально-культурного розвитку університету  

(ВСКРУ). Основні завдання відділу: 

• сприяти розвитку гуманітарної роботи; 

• розробити нормативно-правову базу щодо керівництва виховною 

роботою; 

• підготовити методичні рекомендації про організацію і проведення 

виховної роботи; 

• сприяти організації реально чинної цілісної системи виховної роботи; 

• визначити та реалізувати пріоритетні напрями гуманітарної та виховної 

роботи; 

• впровадити науково обґрунтовані та практично апробовані методи і 

форми виховання студентської молоді. 

З метою реалізації концепції національно-патріотичного виховання 

молоді України в Університеті проводяться заходи, спрямовані на 

формування національної свідомості, виховання любові до рідної землі, її 

історії, культивування кращих рис української ментальності, виховання 

бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, 

традицій. 

Організаційно-методичне забезпечення виховного процесу в 

Університеті здійснюється у різних формах: 

– розгляд питань виховної роботи на засіданнях ректорату, Вченої 

ради університету і факультетів, кафедр, деканатів, органів студентського 

самоврядування, профкому студентів та аспірантів, наукової бібліотеки 

університету; 

– планування і звітність виховної роботи в університеті та 

структурних підрозділах; 
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– проведення семінарів, «круглих столів», виховних годин, 

методичних об’єднань кураторів; 

– надання консультацій студентам психологічною, медичною, 

юридичною службою університету та соціальним педагогом;  

– розв'язання питань з поселення та проживання студентів у 

гуртожитках; 

– функціонування інституту куратора; 

– розміщення матеріалів виховного характеру на шпальтах газети 

«Світ університету», веб-сторінці навчального закладу; 

– співпраця з науково-методичним центром «Агроосвіта», 

Департаментом освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації 

та Львівської міської ради, соціальними службами, медичними закладами 

міста, тощо. 

Кожного року в Університеті розробляється та затверджується загальний 

план виховної роботи, який може використовуватися не тільки для 

організації такої роботи на рівні всього Університету, але й для планування 

такої роботи на рівні кожного окремого підрозділу. 

З урахуванням загального плану виховної роботи, кожен факультет 

розробляє свій план проведення виховної роботи. Потрібно сказати, що 

поряд зі загальним планом кожен підрозділ виділяє окремі напрямки 

виховання і це відображає певні позитивні спроби пошуку свого підходу в 

організації такої роботи. Наприклад, проведення індивідуальних бесід з 

батьками та студентами, виділено окремим напрямком в проведенні такої 

роботи.  

Невід’ємною частиною виховного процесу є куратор академічної групи, 

який працює відповідно до Положення про куратора академічної групи 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Головною метою діяльності куратора є 

формування національно свідомої, фізично здорової особистості з 

притаманними їй цінностями сучасного українського виховання. Куратор, як 
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правило, працює з групою весь термін навчання ‒ з І до ІV курсу. Куратори 

груп ‒ це викладачі кафедри, їх кандидатури розглядає Вчена рада 

факультету і за поданням декана факультету призначається наказом ректора 

Університету. Куратор це не тільки формальний організатор  виховної 

роботи у групі, а й досвідчений порадник молодої людини, особливо на 

молодших курсах. В Університеті напрацьований великий досвід організації 

такої роботи. Так, на основі розробленої в університеті Програми «Основи 

української державності, культури та духовності» науково-педагогічними 

працівниками ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького підготовлено та апробовано 

посібник «Основи української державності, культури та духовності». 

 

Таблиця 5.1 

Міжнародні виховні заходи, 

проведені  ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького впродовж 2020 року 
№ 

п/п 
Дата Назва заходу 

Відповідальний 

(Кафедра, куратор, інші) 

Кількість 

учасників 

1 2 3 4 5 

1 

25-

грудня-3 

січня 

Молодіжне паломництво довіри на 

європейську зустріч Тезе у м. 

Вроцлав (Польща) 

ВСКРУ 

12 

2 3 липня  

Міжнародна академія з нагоди 

вшанування  пам’яті інтелігенції, 

яку розстріляли у липні 1941 року 

на Вулецьких пагорбах Львова   

РВР 

7 

3 31 серпня 

Телеміст між Природничим 

університетом у м.Любліні 

(Польща) і Львівським 

національним університетом 

ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З.Ґжицького 

з нагоди присвоєння титулу Doktor 

Honoris Causa ректору ЛНУВМБ 

імені С.З.Ґжицього, професору 

Володимиру Стибелю.   

ВСКРУ 

80 

4 
Впродовж 

року 

Культурно-мистецькі заходи в 

рамках реалізації міжнародного 

ґранту 

ВСКРУ 

200 

 

Важлива роль у виховній роботі  відведена діяльності народного музею 

історії ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького та Музею підків, який діє при 

факультеті ветеринарної медицини. Впродовж року в час виховних занять 
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студенти перших курсів усіх факультетів проводять тематичні розповіді за 

матеріалами музеїв, які мають глибоке патріотичне та культурно-виховне 

спрямування. 

Важливим дієвим та ефективним чинником у виховній роботі із 

студентами є газета «Світ університету», на сторінках якої висвітлюється 

сучасна історія нашого закладу, публікуються цікаві матеріали 

патріотичного, духовного, професійного та культурно-історичного 

спрямування. В Університеті створена студентська редакційна колегія. 

Основним завданням колегії є широке висвітлення усіх подій, що 

відбуваються в університеті, визначних постатей нашого часу та історично 

важливих дат і людей. 

Впродовж навчального року для проведення змістовного дозвілля в 

Університеті регулярно відбуваються масові заходи, виступи художньої 

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

виявлення обдарованої студентської молоді в Університеті організовано 

роботу колективів художньої самодіяльності, зосереджених у центрі 

художньої творчості університету: народна хорова капела «Ватра» студентів 

ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, народний ансамбль бандуристів «Кобза», 

народний оркестр «Намисто», народний ансамбль танцю «Підгір’я», 

Народний чоловічий хор «Дзвін». Усі колективи удостоєні почесного звання 

Народний. У колективах займаються студенти, аспіранти та працівники 

університету. Також  діє  творча майстерня «Барвистий дивоцвіт», яка веде 

дослідницьку та виконавську просвітницьку діяльність серед студентської 

молоді університету, міста Львова та області.  

Досягнуто відчутних успіхів у розвитку культурного рівня студентів та 

їх творчих обдарувань шляхом залучення до участі в академічних та 

факультетських колективах художньої самодіяльності, а також у 

різноманітних культурно-масових заходах.  
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Таблиця 5.2 

Всеукраїнські виховні заходи, 

проведені  у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького впродовж 2020 року 
№

№ 

п/п 

 

Дата Назва заходу 

Відповідальний 

(Кафедра, 

куратор, інші) 

Кількість 

учасників 

1         2 3 4 5 

 1-2 

лютого 

Всеукраїнський дебатний турнір "Коломия 

Єднає" 

Дебатний клуб 
1 

2 11 лютого Всеукраїнське свято коляди ДУ «НМЦ 

аграрної освіти», м. Київ 

Народна  

хорова  капела 

«Ватра» 

20 

3 1 березня Західно-українська дебатна ліга (Львів) Дебатний клуб 10 7 

4 7-8 

березня 

Всеукраїнський дебатний турнір "Зміна 

поколінь" 

ВСКРУ 
5 

5 11 

березня 

Урочистості з нагоди річниці першого 

публічного виконання славеня України «Ще не 

вмерла Україна» 

ВСКРУ 

75 

6 23 травня Навчальний курс з дебатної майстерні "Debate 

+" на платформі discord (Вінниця)  

Дебатний клуб 
1 

7 30-31 

травня 

Всеукраїнський дебатний онлайн турнір 

"Галицько-Волинський кубок" 

Дебатний клуб 
2 

8 18 червня Всеукраїнський проект "ВільноSpeak"  

організований учнями Львівської області, 

спрямований на те, щоб  допомогти підліткам 

від 14 до 18 років навчитись, як правильно 

презентувати себе для великої аудиторії 

Дебатний клуб 

1 

9 17 жовтня Обласне свято яблук (Палац мистецтв) ВСКРУ, 

Народна  

хорова  капела 

«Ватра» 

37 

10 28 

листопада 

Всеукраїнський дебатний офлайн турнір 

"Львівська ліга імені І.Я. Франка". 

Дебатний клуб 
8 

11 18 грудня Зустріч із вихованцями «Будинку дитини №2 

для дітей з ураженням ЦНС та порушенням 

психіки»  

студенти та 

викладачі 

ФХТБ 

15 

 

З метою виховання громадянина-патріота України, утвердження любові 

до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до 

національних надбань Українського народу, наслідування найкращих 

прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як 

з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють 

суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою 

агресією, а також визначення ефективних механізмів системної взаємодії 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів 
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громадянського суспільства, у Львівському національному університеті 

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

впроваджуються заходи щодо національно-патріотичного виховання 

студентської молоді університету. Формування свідомого громадянина - 

патріота української держави, активного провідника національної ідеї, 

представника української національної еліти через набуття молодим 

поколінням національної свідомості, активної громадської позиції, високих 

моральних якостей та духовних запитів, що керуються у своїй діяльності 

вимогами загальнолюдського й національного етикету, спроможний діяти 

творчо в сучасних умовах. Впровадження у виховну практику цього ідеалу 

передбачає одночасний розвиток інструментальних і мотиваційних якостей. 

Для активізації духовного розвитку студентської молоді в університеті 

створено Спільноту студентського академічного душпастирства (САД 

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

аспіранти усіх курсів та факультетів університету. Наставником спільноти є 

студентський капелан отець Роман Довгань, призначений Митрополитом 

Львівським УГКЦ Ігорем Возняком. Капелан проводить загальні та 

індивідуальні зустрічі із студентами. Окрім духовного наставництва виконує 

роль психолога. За період діяльності  капелана склалася дружна команда 

спільноти САД, яка організовує духовні та розважальні заходи в 

університеті. 

Виховна робота в університеті охоплює всі напрями Концепції 

національного виховання студентства та спрямована на виконання основного 

завдання, яке стоїть перед сучасною вищою школою – формування всебічно 

розвиненої, духовно й морально зрілої особистості, готової відповісти на 

потреби сучасного життя. Виховна робота проводилась у процесі викладання 

навчальних дисциплін, позааудиторної роботи, через соціальні інститути, 

причетні до справи виховання студентської молоді, взаємодію з 

молодіжними громадськими організаціями, діяльність студентського 

самоврядування тощо. 
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Таблиця 5.3 

Загальноуніверситетські виховні заходи, 

проведені ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького впродовж 2020 року 
№ Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальні особи 

К
-т

ь 

у
ч

ас
н

и
к
ів

 

1 Коляда містом 14 січня Народна хорова капела 

«Ватра», Народний 

ансамбль бандуристів 

«Кобза»   

30 

2 Урочистості з нагоди випуску магістрів 

ФВГЕП 

17 січня ФВГЕП 50 

3 Урочистості з нагоди випуску магістрів 

із спеціальності «Харчові технології» 

22 січня ФХТБ 50 

4 Урочистості з нагоди випуску магістрів 

із спеціальності: «Маркетинг», 

«Менеджмент організацій та 

адміністрування», «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності», 

«Економіка», «Туризм» та «Публічне 

управління та адміністрування» 

30 січня ФЕМ 40 

5 Зустріч студентів і викладачів 

університету з лектором, доцентом 

кафедри Новітньої історії України ім. 

М.Грушевського ЛНУ імені І.Франка 

Олегом Павлишиним на тему  «Боротьба 

за державність: Західно-Українська 

народна Республіка» 

6 лютого ВСКРУ 450 

6 Прощання з колядою у Церкві Святої 

Трійці  

10 лютого Народна хорова капела 

«Ватра», Народний 

чоловічий хор «Дзвін», 

Народний ансамбль 

бандуристів «Кобза»    

80 

7 У гуртожитку № 3 студентський капелан 

університету, отець Роман Довгань 

освятив світлицю Студентського 

академічного душпастирства (САД). 

13 лютого ВСКРУ 50 

7 «Різдвяна феєрія» ц. святої Софії 9 лютого Народна хорова капела 

«Ватра» 

38 

9 Проводи коляди  

 

 

 

12 лютого Студенти 3 курсу БТФ -

куратор Ярошович І. Г.  

35 

10 Молитва з нагоди вшанування пам’яті 

Героїв Небесної сотні 

20 лютого Народна хорова капела 

«Ватра», Народний 

ансамбль бандуристів 

«Кобза»   

50 

11 Марафон пам’яті Героїв Небесної сотні 

 

20 лютого ВСКРУ, РВР 1500 



74 

12 Екскурсія у  Музей етнографії та 

художнього промислу Інституту 

народознавства НАН України 

27 лютого Кафедра права - 

студенти 1 курсу 

спеціальності 081 

«Право» - Коверко 

Ю.А., Капітан О.І. 

30 

13 Пластик – екологічна проблема 

Світового океану 

25 лютого Кафедра Водних 

біоресурсів та 

аквакультури –  

Пукало П. Я. 

25 

14 Екскурсія у виставкові зали з різними 

видами акваріумних риб та рослин 

відвідали. 

28 лютого Студентів III курсу 

спеціальності «Водні 

біоресурси та 

аквакультура» з 

асистенткою Барило Є.О. 

20 

15 Загальноуніверситетська акція 

спрямована на боротьбу з курінням 

«Дихай вільно» 

2 березня ВСКРУ, студентське 

самоврядування ФЕМ, 

БТФ та ФВМ 

170 

16 Інформаційна зустріч «Профілактика 

негативних проявів у студентському 

середовищі» 

27 лютого-

3 березня 

ВСКРУ 1600 

17 Науковий захід “Лекція Степана 

Ґжицького”, який був приурочений до 

120-річчя від дня народження професора 

Степана Зеноновича Ґжицького 

5 березня Народна хорова капела 

«Ватра» 

40 

18 Інтелектуальна мандрівка енциклікою 

папи Франциска «Laudato Si: турбота 

про наш спільний дім» (Славен будь)  

4 березня Студенти-екологи 

ФВГЕП 

20 

19 Загальноуніверситетські Шевченківські 

читання «І чужому научайтесь, й свого 

не цурайтесь» 

9-12 

березня 

ВСКРУ, РВР 140 

20 Спільне виконання Державного гімну 

України, з нагоди річниці з дня першого 

публічного виконання гімну 

11 березня Народна хорова капела 

«Ватра» 

30 

21 Літературні онлайн читання з нагоди 

206-ї річниці Тараса Шевченка 

19 березня ВСКРУ 30 

22 “Проблема зменшення прісних вод на 

планеті Земля” 

19 березня Кафедра Водних 

біоресурсів та 

аквакультури - доцент 

Сенечин В.В. 

20 

23 Інтерактивна лекція – «Подолати 

туберкульоз - «побачити» людину»(до 

Всесвітнього дня боротьби з 

туберкульозом) 

3 березня ВСКРУ 120 

24 Акція-флешмоб «Привітай маму» з 

нагоди Дня Матері 

14 травня Студентське 

самоврядування 

університету 

60 

25  

 

Посвята у студенти ЛНУВМБ ім. 

С.З.Гжицького (урочиста академія) 

14 вересня ВСКРУ 30 

26 Художня виставка «Зеновій Флінта: 

реальність та метафізика» 

Національний музей у Львові ім. Андрея 

Шептицького 

16-25 

вересня 

Студенти І курсу ФВМ 

та ФВГЕП – Кафедра 

філософії та педагогіки 

Купчак Т.З. 

200 
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27 Художня виставка «Космос Емми 

Андієвської» 

Українське мистецтво ХХ ст. Відділ 

НМЛ ім. Андрея Шептицького  

22 вересня Студенти І курсу ФЕМ 

та ФХТБ – Кафедра 

філософії та педагогіки 

Купчак Т.З. 

50 

28 Виставка з нагоди 155-ї річниці від Дня 

народження Андрея Шептицького 

«Слово і Митрополит» 

Українське мистецтво ХХ ст. Відділ 

НМЛ ім. Андрея Шептицького  

28-29 

вересня 

Студенти І курсу ФВМ – 

Кафедра філософії та 

педагогіки Купчак Т.З. 

120 

29 Екскурсія «Пізнай свій університет» 16 вересня Студенти 1 курсу БТФ – 

куратор Кравець С. І. 

30 

30 Відкрите заняття з національного 

виховання, присвячене Дню фармацевта.  

17 вересня Студенти 3 курсу 

спеціальності 226 

«Фармація, промислова 

фармація» - куратор 

Калитовська М. Б. 

30 

31 Загально-університетський квест для 

першокурсників «Маєш знати» 

19 вересня Профком студентів та 

аспірантів 

40 

32 Lviv Eco Week – екотиждень з 

представлення навчального проекту 

«Екологія. Сміття. Довкілля» та 

кліматичного нетворкінгу 

22 вересня Студенти та викладачі 

кафедри екології 

18 

33 Виставка-ярмарок «Львівський 

товаровиробник» 

1 жовтня Студенти 2-го курсу 4-ї 

групи (СП) ФХТБ – 

куратор Гачак Ю.Р. 

25 

34 Семінар кураторів «Організація 

культурно-освітнього середовища у 

ЗВО»   

7 жовтня ВСКРУ  90 

35 Відкрите заняття з дисципліни «Основи 

української державності, культури та 

духовності» на тему «Обряди і традиції 

бойківських весіль» 

7 жовтня БТФ – куратор 

Ярошович І.Г. 

20 

36 «Поетична майстерня» у світлиці 

гуртожитку №1(поет Олександр 

Свєтогоров) 

11 жовтня РВР, Барвистий 

дивоцвіт 

35 

37 Молитовне вшанування захисників 

Вітчизни, студентський флешмоб, 

покладання квітів і вшанування пам`яті 

воїнів похованих на Личаківському 

цвинтарі 

13 жовтня Народна хорова капела 

«Ватра», САД 

900 

38 Екскурсія підземеллями Гарнізонного 

храму 

 

 

 

15 жовтня Cтуденти БТФ - куратор 

Барило Є.О. 

24 

39 Відвідини «Домівки врятованих тварин»  15 жовтня  3 академічна група 3 

курсу ФВМ – куратор 

Слободюк Н. 

25 

40 День Гідності та Свободи онлайн-

флешмоб 

21 

листопада 

ВСКРУ 15 

41 Фестиваль «Нові таланти університету» 1 - 21 ВСКРУ 600 
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онлайн листопада 

42 Вшанування пам'яті  убитих 

голодомором  українців у 1932-1933 

роках флешмоб, онлайн 

 

22 

листопада 

ВКРУ 20 

43 Онлайн-перегляд прем’єри опери 

«Турандот» Джакомо Пуччіні, до 120-

річчя Львівського Національного 

Академічного театр опери та балету ім. 

Соломії Крушельницької 

 

27 

листопада 

Народна хорова капела 

«Ватра», Народний 

оркестр «Намисто», 

Народний ансамбль 

бандуристів «Кобза»   

50 

44 Свято Миколая - Зустріч із вихованцями 

«Будинку дитини №2 для дітей з 

ураженням ЦНС та порушенням 

психіки»  

 

18 

листопада 

ФХТБ 15 

45 Благодійна акція «Свято Миколая дітям-

сиротам» у спеціальній школі-інтернаті 

у с.Лівчиці Львівської області  

 

Грудень Студентське 

самоврядування,  

профком студентів та 

аспірантів 

800 

46 Різдвяні віншування на Вченій раді 

університету  

  

23 грудня Народна хорова капела 

«Ватра» 

4 

47 Впорядкування могил героїв 

національно-визвольних змагань та 

могил вчених університету на 

Личаківському цвинтарі 

 

Протягом 

року 

Рада з виховної роботи 1000 

48 Екскурсії в музеї м. Львова та 

культурно-історичним Львовом 

визначними місцями краю 

 

Протягом 

року 

Рада з виховної роботи 1000 

49 Лекції на тему: «Шкідливий вплив 

куріння, алкоголю та наркотиків на 

організм людини» 

 

Протягом 

року 

Рада з виховної роботи 500 

50 Засідання круглого столу зі студентами 

на тему: «Здоровий спосіб життя – 

запорука здоров’я і довголіття» 

 

Протягом 

року 

Рада з виховної роботи 500 

51 Лекція  на тему: «СНІД – глобальна 

проблема людства» 

 

Протягом 

року 

Рада з виховної роботи 400 

52 Зустріч студентів-першокурсників з 

керівниками правоохоронних органів   

м. Львова 

 

Протягом 

року 

Рада з виховної роботи 800 

53 Організація видання та передплати 

газети  університету «Світ 

університету» 

Протягом 

року 

Рада з виховної роботи 1500 
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54 Профорієнтаційні творчі  концертні 

поїздки Львівською, Волинською, 

Франківською, Тернопільською, 

Рівненською, Хмельницькою областями 

України 

 

 

Протягом 

року 

Рада з виховної роботи, 

ВСКРУ, куратори 

академічних груп, 

кафедри університету, 

студентське 

самоврядування 

1000 

55 Тематичні зустрічі, лекції у світлицях 

гуртожитків та в онлайн режимі  на 

тему:  

• «Довга тінь Чорнобиля»; 

• «Львів – найважливіший політичний 

та культурний осередок західного 

регіону України»; 

• «Козаччина – героїчна сторінка в 

історії України»; 

•  «Сучасні погляди на походження 

українців»; 

• «Андрій Шептицький – духовний 

будівничий української нації»; 

•  «Виховання молоді на принципах 

християнської моралі»; 

• «Я візьму той рушник»: 

• «Традиції та звичаї українського 

народу»: 

• Сімейні традиції українського 

народу;  

• Традиції святкування Різдва у моєму 

місті (селі); 

• «Ненормативна лексика, вірування у 

забобони»; 

• «Формування правової культури 

серед студентської молоді»; 

• «Культура поведінки молодої 

людини»; 

• «Витоки та правила використання 

державної символіки»; 

• «Стати Європою, щоб бути 

Україною»; 

• Перша долікарська допомога. Зустріч 

студентів з працівниками Личаківської 

районної організації товариства 

Червоного Хреста 

Майстер-класи по виготовленню 

ляльки-мотанки.       

Протягом 

року 

Рада з виховної роботи, 

ВСКРУ, куратори 

академічних груп, 

кафедри університету, 

студентське 

самоврядування 

2000 

 

 

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

долучення молоді до багатств національної та світової культури і 
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загальнолюдських цінностей. Аналіз проведеної за звітний період роботи 

(січень-грудень 2020 р.) свідчить, що актуальними формами  є  проведення 

різноманітних заходів  національно-патріотичного виховання.  Їх зміст 

великою мірою визначає складна суспільно-політична ситуація в Україні та 

воєнні дії на Сході нашої держави. Національно-патріотичне виховання дітей 

та молоді – це комплексна, системна і цілеспрямована діяльність органів 

державної влади, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших 

соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої 

патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи 

про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і 

конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, 

незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, 

соціальної держави. Національно-патріотичне виховання, формування 

ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, 

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

ЗВО задля збереження України. 

Одним із основних пріоритетів діяльності Університету є пропаганда 

здорового способу життя, турбота про активізацію та урізноманітнення 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з студентською 

молоддю, науково-педагогічними працівниками та співробітниками 

університету.  

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в ЛНУВМБ імені 

С.З. Ґжицького здійснюється колективом кафедри фізичного виховання, 

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

співробітників й профкомом студентів та аспірантів шляхом залучання 

студентів, науково-педагогічних працівників і співробітників університету до 

занять фізичною культурою, масовим спортом та спортом вищих досягнень. 

Для здійснення цієї роботи, використовуються наявні спортивні споруди та 

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

навчальні години. 
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Студенти університету мають змогу займатись фізичною культурою та 

спортом в групах основного фізкультурного відділення, в групах 

спортивного вдосконалення та спеціальній медичній групі.  

Науково-педагогічні працівники та співробітники університету мають 

можливість займатись загальною та оздоровчою фізичною підготовкою в 

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

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

тенісом настільним та аеробікою (танцювальний зал) у робочі та вихідні дні.  

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

долучення молоді до багатств національної та світової культури і 

загальнолюдських цінностей. На взаємодію з органами студентського 

самоврядування, залучення студентського активу до обговорення і 

розв’язання завдань організації виховного процесу. Аналіз проведеної за 

звітний період роботи (січень-грудень 2020 р.) свідчить, що актуальними 

формами є  проведення різноманітних заходів національно-патріотичного 

виховання. Їх зміст великою мірою визначає складна суспільно-політична 

ситуація в Україні та військові дії на Сході нашої держави. Національно-

патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна і 

цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, 

сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у 

молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, 

любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до 

виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту 

національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння 

становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. 

Національно-патріотичне виховання, формування ціннісного ставлення 

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

довготривалий, але необхідний напрям діяльності ЗВО задля збереження 

України! 

Одним із основних пріоритетів діяльності університету є пропаганда 
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здорового способу життя, турбота про активізацію та урізноманітнення 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з студентською 

молоддю, науково-педагогічними працівниками та співробітниками 

університету.  

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в ЛНУВМБ імені 

С.З. Ґжицького здійснюється колективом кафедри фізичного виховання, 

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

співробітників й профкомом студентів та аспірантів.  

Таблиця 5.4 

Участь студентів та співробітників ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького               

у спортивно-масових заходах упродовж 2020 року 

 
№ 

з/п 

Дата Назва заходу Відповідальний 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 

2

1 

31.01. 

2020 р. 

Чемпіонат України з стрільби з лука 

м. Харків 

Бабич А.М., 1 

3

2 

12.02. 

2020 р. 

Чемпіонат Львівської області з вільної 

боротьби серед чоловіків та жінок до 23 

років 

Семенів Б.С. 

Даценко М.В. 

10 

5

3 

01-03.03 

2020 р. 

Відкритий всеукраїнський турнір з вільної 

боротьби пам’яті МСМК  

І.А. Первачука 

Семенів Б.С. 

Даценко М.В. 

8 

 

4

4 

10-11.03 

2020 р. 

Чемпіонат Львівської області з вільної 

боротьби серед юніорів 

Семенів Б.С. 

Даценко М.В. 

10 

 

7

5 

20-23.08. 

2020 р. 

Чемпіонат України з вільної боротьби серед 

жінок до 23 років 

м. Львів 

Семенів Б.С. 5 

6

6 

6 

20-23.08. 

2020 р. 

Чемпіонат України з вільної боротьби серед 

юніорів м. Львів 

Семенів Б.С. 

Даценко М.В. 

6 

9

 7 

05-09.09 

2020 р. 

Чемпіонат України з вільної боротьби серед 

кадетів та кадеток м. Харків 

Семенів Б.С. 

Даценко М.В. 

3 

1

8 

26.09. 

2020 р. 

Чемпіонат Львівської області з легкої 

атлетики м. Львів  

Приставський 

Т.Г. 

4 

1

9 

05-06.10. 

2020 р. 

 Чемпіонат України з боротьби сумо 

 м. Вінниця 

Семенів Б.С. 3 

1

10 

07.10. 

2020 р 

Відкритий кубок Львова з важкої атлетики Бабич А.М., 

Василишин І.П. 

5 

1

11 

18-21.10 

2020 р. 

Відкритий кубок України з вільної боротьби 

м. Київ  

Семенів Б.С. 

Даценко М.В. 

2 

12 12-14.11 Чемпіонат Львівської області з важкої Василишин І.П., 5 
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2020 р. атлетики Бабич А.М. 

1

13 

Згідно 

календаря 

Чемпіонат України з футболу серед команд 

вищої ліги ФК «Львів» 

Мазур Т.Р. 4 

1

14 

Згідно 

календаря 

Чемпіонат Львівської області з футболу Якимишин І.Д. 3 

1

15 

Згідно 

календаря 

Чемпіонат України з фут залу  серед жінок Якимишин І.Д. 2 

1

16 

15-16.12 

2020 р. 

Відкритий Чемпіонат  

Івано-Франківської області з легкої 

атлетики 

Приставський 

Т.Г. 

1 

 

Студенти, науково-педагогічні працівники і співробітники 

університету залучаються до занять фізичною культурою, масовим спортом 

та спортом вищих досягнень. Для здійснення цієї роботи, використовуються 

наявні спортивні споруди та спортивний інвентар університету як в режимі 

робочого дня, так і поза навчальні години. 

Студенти університету мають змогу займатись фізичною культурою та 

спортом в групах основного фізкультурного відділення, в групах 

спортивного вдосконалення та спеціальній медичній групі.  

Науково-педагогічні працівники та співробітники університету мають 

можливість займатись загальною та оздоровчою фізичною підготовкою в 

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

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

тенісом настільним та аеробікою (танцювальний зал) у робочі та вихідні дні.  

 

Таблиця 5.5 

Проведення Всеукраїнських спортивно-масових заходів у 

ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького впродовж 2020 року 

 
№ 

з/п 

Дата Назва заходу Відповідальний 

1

1 

12.02. 

2020 р. 

Чемпіонат Львівської області з вільної боротьби 

серед чоловіків та жінок до 23 років 

Стибель В.В., 

Семенів Б.С., 

Даценко М.В. 

2 

2 

11.03. 

2020 р. 

Чемпіонат Львівської області з вільної боротьби 

серед юніорів та юніорок 

Стибель В.В., 

Семенів Б.С., 

Даценко М.В. 



82 

 

3 

03.10. 

2020р. 

Відкритий чемпіонат ДЦТСЕ З художньої 

гімнастики  

Семенів Б.С., 

Сопіла Ю.М. 

 

4

4 

07.10. 

2020 р 

Відкритий кубок Львова з важкої атлетики Семенів Б.С., 

Бабич А.М., 

Василишин І.П. 

5

5 

12-14.11 

2020 р. 

Чемпіонат Львівської області з важкої атлетики Семенів Б.С., 

Бабич А.М., 

Василишин І.П. 

 

Протягом звітного року фахівцями кафедри фізичного виховання, 

спорту і здоров’я  університету підготовлено 5 майстрів спорту України, 12 

кандидатів у майстри спорту України та 22  спортсмени перших розрядів з 

різних видів спорту (табл. 5.6). 

                                                                                                                 Таблиця 5.6 

Підготовлено спортсменів І-го розряду,  КМСУ, МСУ у ЛНУВМБ імені 

С.З. Ґжицького впродовж 2019 року 

 

№№ 

з/п 

Назва Відповідальний Кількість 

1 Майстри спорту 

України (МСУ) 

Семенів Б.С. 

Даценко М.В. 

 

5 

 

2 Кандидати в 

майстри спорту 

України (КМСУ) 

Семенів Б.С. 

Даценко М.В. 

Приставський Т.Г. 

 

5 

4 

3 

3 Спортсмени І-го 

розряду 

Семенів Б.С. 

Василишин І.П. 

Гутий Б.В. 

Мазур Т.Р. 

Приставський Т.Г. 

Якимишин І.Д. 

Сопіла Ю.М. 

 

5 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

 

На сьогоднішній день в університеті навчаються: 

- майстри спорту України міжнародного класу (МСМКУ) – 2 студенти; 

- майстри спорту України (МСУ) – 10 студентів; 

- кандидати в майстри спорту України (КМСУ) – 16 студентів; 

- спортсмени І-го розряду – 23 студенти. 
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Виховна робота у ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького спрямована на 

долучення молоді до багатств національної та світової культури і 

загальнолюдських цінностей. На взаємодію з органами студентського 

самоврядування, залучення студентського активу до обговорення і 

розв’язання завдань організації виховного процесу. Аналіз проведеної за 

звітний період роботи (січень-грудень 2020 р.) свідчить, що актуальними 

формами  є  проведення різноманітних заходів  національно-патріотичного 

виховання.  Їх зміст великою мірою визначає складна суспільно-політична 

ситуація в Україні та військові дії на Сході нашої держави. Національно-

патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна системна і 

цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, 

сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у 

молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, 

любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до 

виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту 

національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння 

становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. 

Національно-патріотичне виховання, формування ціннісного ставлення 

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

довготривалий, але необхідний напрям діяльності ЗВО за для збереження 

України! 
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РОЗДІЛ 6. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

У 2020 році для ефективної організації профорієнтаційної роботи по 

забезпеченню якісного набору студентів в Університеті проведено цілий 

комплекс організаційних заходів з залученням всіх структурних підрозділів, 

зокрема, розроблено і затверджено план першочергових заходів ректорату 

щодо організації та проведення вступної кампанії у 2020 році. 

За звітний період профорієнтаційна робота проводилась відповідно до 

новацій вступної кампанії, які затверджені Міністерством освіти і науки 

України. 

Що зроблено конкретно: 

 задіяно всі ресурси для інформаційного наповнення сайту 

університету, додатково для абітурієнта створено сайт: http://vstup.lvet.edu.ua; 

 розроблено пакет рекламно-агітаційних матеріалів для 

проведення профорієнтаційної роботи; 

 поновлення агітаційних матеріалів і сторінки університету в 

соціальних мережах; 

 при центрі профорієнтаційної роботи оновлено електронний банк 

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

 підтримання профорієнтаторами зв’язку з учнями та класними 

керівниками шкіл, проведення індивідуальної роз’яснювальної роботи через 

соціальні мережі, в телефонному режимі;  

 створення вайбер груп для учнів шкіл та їх батьків із 

розміщенням фото- , відеоматеріалів та відповідей на виникаючі питання; 

 залучено до профорієнтаційної роботи органи студентського 

самоврядування, студентський профком, редакція газети, центр 

інформаційних технологій, міжнародний відділ; 

 приймали участь в різноманітних виставках, презентаціях з 

метою популяризації університету, підвищенню його іміджевого авторитету; 

 співпрацюємо з Малою академією учнівської молоді у Львівській 

області з метою залучення талановитої молоді до наукової роботи під 

http://vstup.lvet.edu.ua/
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керівництвом провідних фахівців університету, з перспективою продовження 

навчання та наукової роботи в нашому ЗВО; 

 створено консультаційний центр для надання допомоги 

вступникам при поданні заяв в електронній формі; 

 забезпечено комплекс профорієнтаційних заходів в період 

реєстрації випускників на ЗНО, розроблено заходи щодо функціонування 

ЄДЕБО в університеті з врахуванням новацій вступної кампанії у 2020 році; 

 розроблено графіки виступів членів ректорату, керівників 

структурних підрозділів, відомих вчених університету у засобах масової 

інформації з висвітленням історії та досягнень вузу, його перспективи 

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

прийому тощо. 
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РОЗДІЛ 7. ФІНАНСОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

Відповідно до чинного законодавства, основними завданнями 

університету є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна 

діяльність. Тому фінансове, матеріально-технічне та адміністративно- 

господарське забезпечення діяльності університету спрямовані на 

організацію та виконання його основних завдань, а також на соціальний 

захист членів університетського колективу, створення належних умов праці 

та відпочинку всіх категорій працівників та осіб, що навчаються. 

 

7.1. Виконання кошторису 

Обсяг фінансування Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького за 2020 рік 

склав 157826,50 тис. грн. 

7.1.1. Надходження з Державного бюджету України (загальний фонд) 

становили 107592,0 тис. грн., які спрямовано на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 81985,9 тис. грн.; 

- оплату комунальних послуг – 5932,7 тис. грн.; 

- виплату стипендій – 13375,6 тис. грн.; 

- забезпечення дітей-сиріт – 1578,3 тис. грн.; 

- інші виплати населенню – 430,8 тис. грн.; 

- предмети і матеріали – 3243,4тис. грн.; 

- оплата послуг (крім комунальних) -245,3 тис.грн.; 

- капітальний ремонт і реконструкція інших об’єктів – 800,0 тис. грн. 

7.1.2. Надходження за спеціальним фондом у 2020 році становили 

50234,5 тис. грн.  

Кошти спеціального фонду спрямовано на: 

- виплату заробітної плати з нарахуваннями – 18002,2 тис. грн.; 

- оплату комунальних послуг – 4133,6 тис. грн.; 
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- відрядження – 36,4 тис. грн.; 

- придбання товарів і послуг (придбання канцтоварів, сантехнічних, 

господарських товарів, медикаментів, оплату продуктів харчування, 

транспортних послуг, зв’язку, оренди, сплати податків, поточний ремонт, 

капітальний ремонт) – 25949,0 тис. грн.; 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування                      

– 1507,7 тис. грн. 

Разом витрат – 49628,9 тис. грн. 

Таблиця 7.1  

Структура надходжень до спеціального фонду у 2020 році 

Джерела надходжень 
Сума, млн. 

грн. 

Навчання за контрактом здобувачів вищої освіти  21,30 

Проживання в гуртожитках здобувачів вищої освіти, 

надходження від ННВЦ  

27,68 

Оренда приміщень 0,45 

Отримання благодійних внесків, гранти, дарунки 0,75 

Від підприємств, установ, організацій та від інших бюджетних 

установ для виконання цільових заходів 
0,05 

Всього 50,23 

 

Основним джерелом надходжень до спеціального фонду в Університеті 

є платні послуги з підготовки здобувачів вищої освіти, проживання 

здобувачів вищої освіти у гуртожитку та надходження від господарської 

діяльності університету. 

 

7.2. Господарська діяльність, експлуатація споруд та 

інфраструктури університету 

 Господарська діяльність університету була скерована на модернізацію 

електро-, газо-  та сантехнічного господарств, основним напрямком якої була 
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оптимізація використання матеріальних ресурсів університету, зокрема: 

 

Електрогосподарство: 

1) проводилось планове обслуговування та поточний ремонт 

електромереж університету; 

2) проведено повну заміну електромережі V поверху 1-го гуртожитку; 

3) замінено електромережу та встановлено енергоощадні прилади  

освітлення в 1-му комп’ютерному класі; 

4) перероблено силову електромережу та встановлено енергоощадні 

прилади освітлення в 3-й аудиторії; 

5) проведено повну заміну електромережі в частині приміщень клініки 

тварин; 

6) проведена заміна світильників на світлодіодні в коридорі ІІ поверху 

корпусу БТФ, 5, 6, 7, 8-й аудиторії та коридорі І поверху Головного корпусу; 

7) проведена повна заміна електромережі в кафе-їдальні; 

8) завершуються роботи з прокладення електромережі для 

централізованого підключення електроплит 4-го гуртожитку; 

9) збільшена з 4-х до 10 кВт дозволена потужність в будівлі на 

вул. Костя Левицького, 63 (кафедра акушерства). Потужність автомата з 10 А 

збільшено до 32 А; 

10) збільшено з 5-ти до 19 кВт дозволену потужність в будівлях на вул.. 

Костя Левицького, 59 та вул.. Костя Левицького, 61. Збільшено потужність 

двох автоматів з 16 А до 50 А; 

11) встановлені прилади АСКОЕ (електролічильники з віддаленим 

контролем показів) в будівлях 3-го та 4-го гуртожитків; 

12) повністю освітлено територію ФВМ, встановлено 6 прожекторів. 

 

Санітарно-технічне господарство  

1) впродовж року проводилися різноманітні поточні сантехнічні 

роботи, в тому числі системи опалення, водопостачання, водовідведення, 
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каналізації; 

2) в гуртожитку № 4 проводиться заміна стояків водопостачання, 

водовідведення і каналізації. 

 

Газове господарство 

1) проведено технічне обслуговування систем газового постачання, 

газового обладнання; 

2) закуплено і встановлено 10 газових плит для потреб гуртожитку № 3.  

 

Пожежна безпека 

Зважаючи на важливість пожежної безпеки і на виконання припису 

контролюючих органів: 

1) закуплено засоби протипожежної безпеки (вогнегасники, 

респіратори, знаки пожежні (інформаційні), пожежні рукавиці, пожежні 

щити, оповіщувач «Сирена»,  світильники, акумуляторні ліхтарі тощо);  

2) виконано протипожежні робот, а саме:  

а. технічне обслуговування вогнегасників;  

б. вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій гуртожитку № 1; 

в. випробування внутрішніх пожежних кранів; 

г. ідентифікація об’єктів гуртожитків № 1 і № 3;  

д. відновлення та освідчення грозозахисту гуртожитку № 1. 

 

В липні 2020 року проведено комісійне обстеження зелених насаджень 

на території університету за участі спеціалістів управління екології та 

природних ресурсів і охорони навколишнього середовища. Визначено, що 

33 дерева підлягають видаленню. У 2020 році 12 аварійних дерев 

утилізовано. 

Частково відремонтовано покрівлю будівлі факультету харчових 

технологій та біотехнології. 

Відремонтовано фасад гуртожитку № 1. 
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Проводилися поточні ремонтно-будівельні роботи на багатьох 

кафедрах, комп’ютерному класі, сходових клітках корпусу біолого-

технологічного факультету, приміщеннях кухонь гуртожитків № 3, 4, 

приміщеннях факультету ветеринарної медицини, навчальних аудиторіях, 

службових приміщеннях, туалетах. 

Завершено капітальний ремонт приміщень клініки хірургії, кафедри 

паразитології та іхтіопатології. Проводиться капітальна реконструкція 

приміщень клініки акушерства. У 2021 році ці роботи мають бути завершені. 

Загороджено та впорядковано територію майданчика для збору твердих 

побутових відходів. 

Встановлено систему відеонагляду в приміщенні адміністративного 

корпусу та корпусу біолого-технологічного факультету. 

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. Ґжицького 

 
1. Ветеринарна клінічна біохімія : підручник / В. І. Левченко та ін.; за ред.: В. І. 

Левченка і В. В. Влізла. Біла Церква, 2020. 24,18 др. арк.  

2. Гігієна і експертиза продуктів первинної переробки забійних тварин : 

підручник (енциклопедичний курс) / за ред.: І. В. Яценка, Н. М. Богатко, І. А. Бібена. 

Дніпро : Нова ідеологія, 2020. 69,65 др. арк.  

3. Імунобіологічні препарати : навчальний посібник / за ред. Я. В. Кісери. Львів : 

СПОЛОМ, 2020. 21,06 др. арк.  

4. Левківська Н. Д., Левківський Д. М., Гутий Б. В. Визначення економічної 

ефективності проведених ветеринарних заходів : навчальний посібник. Львів : СПОЛОМ, 

2020. 6,06 др. арк.  

5. Слівінська Л. Г., Максимович І. А. Методи дослідження серця у коней : 

навчальний посібник. Львів, 2020. 5,88 др. арк.  

 

Навчальні посібники, довідники, словники, 

 авторами яких є науково-педагогічні працівники Львівського національного 

університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького 

 

1. Барило Є. О., Божик В. Й. Загальна і спеціальна іхтіологія (розділ Загальна 

іхтіологія) : навчально-методичний посібник для студентів денної та заочної форми 

навчання спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Львів, 2020. 3,41 др. арк.  

2. Голодюк І. П. Годівля тварин : навчальний посібник. Львів, 2020. 10,47 др. арк. 

3. Голодюк І. П. Зберігання та контроль якості кормів : конспект лекцій. Львів, 

2020. 8,24 др. арк.  

4. Гордійчук Н. М., Шаловило С. Г., Голуб О. М., Бойко А. О. Селекція 

сільськогосподарських тварин : навч. посібн. Львів, 2020. 6,94 др. арк.  

5. Грицина М. Р. Фармацевтична ботаніка. Морфологія і анатомія рослин. Частина 

1 : навчально-методичний посібник. Львів, 2020. 12,59 др. арк. 

6. Грицина М. Р., Колещук О. І. Фармацевтична ботаніка. Систематика рослин. 

Частина 2 : навчально-методичний посібник для підготовки магістрів спеціальності 226 

«Фармація, промислова фармація». Львів, 2020. 12,59 др. арк.  

7. Гутий Б. В., Семенів Б. С., Гутий А. В., Барнич Д. А. Техніка боксу (основні 

поняття) : навч. посібн. Львів, 2020. 9,18 др. арк.  

8. Калініна О. С. Засоби діагностики успішності навчання із загальної вірусології 

для студентів ІІ (СП) і ІІІ курсів ФВМ та ІІІ курсу ФВГЕП : навч. посібн. Львів, 2020. 7,94 

др. арк.  

9. Калініна О. С. Засоби діагностики успішності навчання зі спеціальної 

ветеринарної вірусології для студентів ІІІ курсу ФВМ : навч. посібн. Львів, 2020. 6,12 др. 

арк.  

10. Калініна О. С. Засоби діагностики успішності навчання із загальної вірусології 

для студентів ІІІ курсу ФВГЕП : навч. посібн. Львів, 2020. 4,7 др. арк. 

11. Калініна О. С. Лабораторні заняття і тематична самостійна робота з навчальної 

дисципліни Ветеринарна вірусологія для студентів ІІІ курсу ФВМ : навч. посібн. Львів, 

2020. 9,53 др. арк.  
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12. Калініна О. С. Лабораторні заняття і тематична самостійна робота з навчальної 

дисципліни Ветеринарна вірусологія для студентів ІІ курсу СП ФВМ : навч. посібн. Львів, 

2020. 7,41 др. арк. 

13. Калініна О. С. Лабораторні заняття і тематична самостійна робота з навчальної 

дисципліни Вірусологія. Р. 3. Спеціальна вірусологія. Р. 4. Санітарна вірусологія: навч. 

посібн. для студентів ІІІ курсу ФВГЕП. Львів, 2020. 5,94 др. арк. 

14. Калініна О. С. Лабораторні заняття і тематична самостійна робота з навчальної 

дисципліни Вірусологія для студентів ІІІ курсу ФВГЕП : навч. посібн. Львів, 2020. 5,47 др. 

арк.  

15. Калініна О. С. Загальна вірусологія : текст лекцій. Львів, 2020. 7,88 др. арк.  

16. Калитовська М. Б. Аналітична хімія. Кількісний аналіз : навчально-методичний 

посібник для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів, 2020. 

8,12 др. арк. 

17. Кобрин Л. О., Біла Є. Є. Лабораторний практикум з органічної хімії. Ч. 1 : 

навчально-методичний посібник. Львів, 2020. 10,24 др. арк. 

18. Кобрин Л. О., Демчук О. Г. Фармацевтична хімія. Лікарські препарати 

неорганічної природи. Ч. 1 : навчально-методичний посібник. Львів, 2020. 8,29 др. арк. 

19. Коритко О. О. Органічна хімія : текст лекцій. Львів, 2020. 8,82 др. арк.  

20. Коритко О. О., Мідяний С. В. Органічна хімія : збірник завдань для самостійної 

роботи, поточного контролю та підготовки до екзамену. Львів, 2020. 9 др. арк.  

21. Коритко О. О., Обушак М. Д. Посібник з органічної хімії. Амінокислоти. Білки. 

Гетероциклічні сполуки. Алкалоїди. Ч.9. Львів, 2020. 7,24 др. арк.  

22. Кропивка С. Й., Параняк Р. П. Основи біобезпеки і екологічної біоетики : 

навчальний посібник. Львів, 2020. 13,18 др. арк.  

23. Левківська Н. Д., Левківський Д. М., Собко Г. В. Інфекційні хвороби овець і кіз : 

навчально-методичний посібник. Львів : СПОЛОМ, 2020. 4,23 др. арк.  

24. Легка атлетика у структурі фізичного виховання освітніх закладів : навчальний 

посібник / Т. Г. Приставський та ін. Львів, 2020. 10,24 др. арк.  

25. Лобойко Ю. В., Пукало П. Я., Вачко Ю. Р. Фермерське рибництво : навчальний 

посібник для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 207 

«Водні біоресурси та аквакультура». Львів, 2020. 5,29 др. арк.  

26. Мацуська О. В. Методичний посібник для виконання лабораторних занять з 

дисципліни «утилізація та рекуперація відходів». Львів, 2020. 4,23 др. арк.  

27. Методи контролю якості молока : посібник / С. Г. Шаловило та ін. Львів, 2020. 

8,47 др. арк.  

28. Основи клінічної діагностики внутрішніх хвороб тварин : навчально-методичний 

посібник для студентів спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» / 

М. П. Драч та ін. Львів, 2020. 9,41 др. арк.  

29. Петрук А. П. Зоологія безхребетних та хордових. Частина 1 : навчально-

методичний посібник. Львів, 2020. 7,94 др. арк.  

30. Півторак Я. І., Голодюк І. П. Оцінка якості кормів : навчально-методичний 

посібник. Львів, 2020. 5,41 др. арк.  

31. Присяжнюк В. Я. Анатомія свійських тварин : посібник. Львів, 2020. 8 др. арк. 

32. Присяжнюк В. Я. Анатомія свійських тварин. Нутрощі : навчальний посібник. 

Львів, 2020. 5,88 др. арк. 

33. Присяжнюк В. Я. Анатомія свійських тварин : навчально-методичний посібник 

для студентів із спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», 212 «Ветеринарна гігієна, 

санітарія та експертиза». Львів, 2020. 4,94 др. арк.  

34. Присяжнюк В. Я. Анатомія свійських тварин : навчально-методичний посібник 

для студентів із спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва». Львів, 2020. 4,35 др. арк. 
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35. Присяжнюк В. Я. Лекції з історії ветеринарної медицини України : навчальний 

посібник. Львів, 2020. 6,82 др. арк. 

36. Рибогосподарська гідротехніка з основами геодезії : навчальний посібник / І. Г. 

Ярошович та ін. Львів, 2020. 4,88 др. арк.  

37. Роди у свійських тварин : навчально-методичний посібник / за ред.: В. Ю. 

Стефаника. Львів, 2020. 5,76 др. арк.  

38. Сенечин В. В. Технологія нетрадиційних об’єктів рибництва : конспект лекцій 

для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Львів, 2020. 8,25 

др. арк. 

39. Сенечин В. В., Осередчук Р. С. Гідрологія і метеорологія : навчально-

методичний посібник для студентів за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура». Львів, 2020. 9,29 др. арк. 

40. Слободюк Н. М. Лікарські рослини : навчальний посібник. Львів, 2020. 9,29 др. 

арк.  

41. Сухорська О. П., Градович Н. І. Загальна екологія : навчальний посібник для 

виконання лабораторно-практичних завдань. Львів 2020. 7,94 др. арк.  

42. Сухорська О. П., Параняк Р. П. Навчально-методичний посібник з дисципліни 

«Методологія та організація наукових досліджень» для студентів освітньо-професійної 

програми «Екологія». Львів 2020. 5,59 др. арк. 

43. Тибінка А. М. Конспект лекцій з дисципліни «Анатомія тварин» (апарат руху, 

шкірний покрив) : навчальний посібник для здобувачів другого рівня вищої освіти 

(магістр), спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Львів, 2020. 8,71 др. арк.  

44. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби : навчальний 

посібник / В. Ю. Стефаник та ін. Житомир, 2020. 29,06 др. арк. 

45. Ціж Б. Р., Максисько О. Р. Автоматизація виробничих процесів : навчально-

методичний посібник для студентів усіх форм навчання спеціальностей 181 «Харчові 

технології» та 162 «Біотехнології та біоінженерія». Львів, 2020. 6,65 др. арк.  

46. Цісарик О. Й., Гачак Ю. Р. Михайлицька О. Р. Технологія молочних і 

молоковмісних продуктів : навчальний посібник для контролю та самоконтролю знань для 

студентів спеціальності 181 «Харчові технології». Львів, 2020. 8 др. арк.  

47. Чайковський Б. П., Шалько А. В., Ярошович І. Г., Шпить І. В. Навчальний 

посібник для лабораторних робіт з Нарисної геометрії з використанням комп’ютерної 

програми КОМПАС-ГРАФІК. Львів, 2020. 8,35 др. арк.  

 

 

Перелік методичних вказівок, рекомендацій, розробок виданих науково-педагогічними 

працівниками Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій  імені С. З. Ґжицького 

 

1. Андріїв В. І., Коверко Ю. А. Запобігання та протидія корупції : методичні 

рекомендації до виконання практичних занять та самостійного вивчення дисципліни 

студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». Львів, 

2020. 1,41 др. арк. 

2. Андріїв В. І., Коверко Ю. А. Методичні рекомендації до проходження 

переддипломної практики студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 081 «Право». Львів, 2020. 0,88 др. арк.  

3. Аускультація грудної клітки : методична розробка для здобувачів другого рівня 

вищої освіти (магістр) за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» / Л. Г. Слівінська та 

ін. Львів, 2020. 1,06 др. арк. 

4. Березівська О. Я., Періг Т. В. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи 

з дисципліни «Туроперейтинг». Львів, 2020. 1,06 др. арк.  
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5. Бінкевич О. М. English for biotechnologists : методичні рекомендації. Львів, 2020. 

2,88 др. арк.  

6. Бінкевич О. М. English for biotechnologists tests : методичні рекомендації. Львів, 

2020. 2,24 др. арк. 

7. Бінкевич О. М. English for biotechnologists preparing for examination : методичні 

рекомендації. Львів, 2020. 1,12 др. арк. 

8. Бінкевич О. М. Interesting english ecology : методичні рекомендації. Львів, 2020. 

4,18 др. арк. 

9. Біохімія : посібник для лабораторних робіт / В. Л. Галяс та ін. Львів, 2020. 3,53 др. 

арк.  

10. Бурковська З. Є. Grammar book : методичні рекомендації. Львів, 2020. 2,47 др. арк. 

11. Бурковська З. Є. Socio-economic english vocabulary : методичні рекомендації. Львів, 

2020. 2 др. арк.  

12. Буцяк В. І., Буцяк Г. А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Біотехнологія відновлення екосистем» для студентів денної та заочної форм 

навчання за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Львів. 2020. 2,24 др. арк. 

13. Буцяк В. І., Музика В. П Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з 

дисципліни «Біотехнологія біологічно активних речовин» для студентів денної та заочної 

форм навчання за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Львів. 2020. 4,18 др. 

арк. 

14. Ваврін Н. П. English for meat and milk technologists students : посібник для студентів 

1 курсу. Львів, 2020. 2,24 др. арк.  

15. Войтович Н. В. Аграрна політика : методичні рекомендації до виконання 

самостійних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 

«Маркетинг». Львів, 2020. 2,59 др. арк. 

16. Войтович Н. В. Інвестування : методичні вказівки для самостійної роботи студентів 

(денної та заочної форм навчання) спеціальності «Маркетинг» та «Менеджмент». Львів, 

2020. 1,65 др. арк.  

17. Войтович Н. М., Періг Т. В. Методичні вказівки до семінарських занять та 

виконання самостійної роботи з дисципліни «Основи екскурсійної діяльності» для 

студентів спеціальності 242 «Туризм». Львів, 2020. 1,29 др. арк.   

18. Голодюк І. П. Зберігання та контроль якості кормів : методичні вказівки щодо 

виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» із 

спеціальності 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». Львів, 

2020. 5,59 др. арк.  

19. Гордійчук Л. М., Чайковський Б. П., Шалько А. В. Методичні вказівки для 

проведення лабораторної роботи на тему: «Обробка субпродуктів» з дисципліни 

Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва. Львів, 2020. 2,35 др. 

арк.  

20. Гордійчук Н. М., Приймич В. І., Голуб О. М., Бойко А. О. Методичні вказівки для 

проведення лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни «Основи технології 

виробництва та переробки продукції тваринництва». Львів, 2020. 1,41 др. арк. 

21. Гордійчук Н. М., Шаловило С. Г., Голуб О. М., Бойко А. О. Методичні вказівки та 

робочий зошит для проведення лабораторно-практичних занять з навчальної дисципліни 

«Селекція сільськогосподарських тварин». Львів, 2020. 4,12 др. арк.  

22.  Гримак А. В. Маркетинг відносин : методичні вказівки для самостійної роботи 

студентів. Львів, 2020. 3,53 др. арк.  

23. Грицина М. Р., Колещук О. І. Методичні рекомендації для проходження навчальної 

практики з фармацевтичної ботаніки для студентів спеціальності 226 «Фармація, 

промислова фармація». Львів, 2020. 6,82 др. арк.  

24. Гучко М. М. Трудове право : методичні рекомендації щодо забезпечення 

самостійної роботи студентів. Львів, 2020. 1,41 др. арк.  
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25. Дослідження грудної клітки у тварин : методична розробка для здобувачів першого 

рівня вищої освіти (бакалавр) за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» / Л. Г. 

Слівінська та ін. Львів, 2020. 1,53 др. арк. 

26. Дослідження дихальних рухів, кашлю та переднього відділу системи органів 

дихання : методична розробка для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) за 

спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» / Л. Г. Слівінська та ін. Львів, 2020. 1,53 др. 

арк. 

27. Дослідження органів ендокринної системи. Основні і додаткові методи : методична 

розробка для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 211 

«Ветеринарна медицина» / Л. Г. Слівінська та ін. Львів, 2020. 1,88 др. арк. 

28. Душка В. І. Теорія організації : методичні рекомендації для практичних занять та 

самостійної роботи із студентами спеціальності 073 «Менеджмент». Львів, 2020. 3,24 др. 

арк.  

29. Душка В. І., Чемерис В. А., Максим В. Л. Агробізнес, економіка та управління 

виробництвом продукції тваринництва : методичні рекомендації для практичних занять та 

самостійної роботи студентам факультету ветеринарної медицини. Львів, 2020. 4,41 др. 

арк. 

30. Душка В. І., Чемерис В. А., Максим В. Л. Методичні рекомендації з дисципліни 

«Економіка рибогосподарських підприємств» для студентів біолого-технологічного 

факультету. Львів, 2020. 2,7 др. арк. 

31. Калініна О. С. Засоби діагностики успішності навчання зі спеціальної ветеринарної 

вірусології для студентів ІІ курсу СП ФВМ. Львів, 2020. 3,59 др. арк.  

32. Калин Б. М. Ландшафтна екологія : методичні рекомендації для виконання 

самостійної роботи для студентів спеціальності 101 «Екологія». Львів, 2020. 1,88 др. арк.  

33. Калин Б. М. Моніторинг навколишнього середовища : методичні рекомендації для 

виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 101 «Екологія». Львів, 2020. 

2,59 др. арк. 

34. Калитовська М. Б. Аналітична хімія : методичні вказівки до самостійної роботи для 

студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів, 2020. 1,65 др. арк. 

35. Калитовська М. Б. Загальна та неорганічна хімія. Загальна хімія : методичні 

вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація». Львів, 2020. 3 др. арк.  

36. Калитовська М. Б. Загальна та неорганічна хімія : методичні вказівки до 

самостійної роботи для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». 

Львів, 2020. 1,41 др. арк. 

37. Капітан О. І. Судові та правоохоронні органи України : методичні рекомендації для 

виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів спеціальності 081 «Право». 

Львів, 2020. 1,53 др. арк. 

38. Клінічна біохімія : методичні вказівки для лабораторних робіт студентів 

спеціальності ветеринарна медицина / В. Л. Галяс та ін. Львів, 2020. 2,24 др. арк. 

39. Коверко Ю. А. Правові засади безпеки бізнесу : методичні рекомендації для 

виконання практичних занять та самостійного вивчення дисципліни студентами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». Львів, 2020. 1,41 др. арк. 

40. Колодійчук В. А. Корпоративне управління : методичні рекомендації до виконання 

практичних занять та завдання для перевірки знань здобувачів другого (магістерського) 

рівня зі спеціальності 073 «Менеджмент». Львів, 2020. 1,82 др. арк. 

41. Колодійчук В. А. Логістичний менеджмент : методичні рекомендації і завдання до 

виконання контрольних робіт здобувачами вищої освіти за заочною формою навчання зі 

спеціальності 073 «Менеджмент». Львів, 2020. 1,30 др. арк.  

42. Колодійчук В. А. Логістичний менеджмент. Робочий зошит до практичних занять і 

самостійної для студентів денної форми навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент». 

Львів, 2020. 3,12 др. арк. 
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43. Колодійчук В. А. Міжнародний менеджмент : методичні рекомендації і завдання до 

виконання практичних занять і контрольних робіт здобувачами вищої освіти за заочною 

формою навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент». Львів, 2020. 2,47 др. арк. 

44. Колодійчук В. А. Міжнародний менеджмент : методичні рекомендації і завдання до 

виконання ІНДЗ для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за денною 

формою навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент». Львів, 2020. 1,06 др. арк. 

45. Колодійчук В. А. Організація праці менеджера : методичні рекомендації до 

виконання практичних занять і самостійної роботи для студентів денної форми навчання 

зі спеціальності 073 «Менеджмент». Львів, 2020. 2,82 др. арк. 

46. Колодійчук В. А. Організація праці менеджера : методичні рекомендації і завдання 

до виконання контрольних робіт здобувачами вищої освіти за заочною формою навчання 

зі спеціальності 073 «Менеджмент». Львів, 2020. 0,94 др. арк. 

47. Колодійчук В. А. Організація праці менеджера. Тестові завдання для перевірки 

знань студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент». Львів, 2020. 1,88 др. арк. 

48. Коломієць І. А., Стояновський В. Г., Головач П. І., Змія М. М. Фізіологія крові : 

методичні вказівки для лабораторних занять з «Фізіології тварин» для студентів 

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Львів, 2020. 1,41 др. арк. 

49. Копитко О. В. Економіка природокористування : методичні рекомендації для 

студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг». Львів, 2020. 

2,06 др. арк.  

50. Копитко О. В., Сенів Р. В. Державне регулювання економіки : методичні 

рекомендації для студентів І курсу спеціальності 075 «Маркетинг». Львів, 2020. 2,35 др. 

арк. 

51. Коцюмбас Г. І., Лемішевський В. М. Збірник питань та завдань для проведення 

поточного та підсумкового контролю з курсу судова ветеринарна медицина. Львів, 2020. 

0,65 др. арк.  

52. Коцюмбас Г. І., Лемішевський В. М. Судова ветеринарна медицина : опорний 

конспект лекцій. Львів, 2020. 2,88 др. арк. 

53. Коцюмбас Г. І., Лемішевський В. М. Судова ветеринарна медицина : методичні 

вказівки для проведення лабораторних занять. Львів, 2020. 3,65 др. арк. 

54. Коцюмбас Г. І., Халанія М. Р. Патоморфологія і діагностика інфекційного 

перитоніту котів : методичні рекомендації. Львів, 2020. 2,35 др. арк. 

55. Крушельницька О. В., Лобойко Ю. В., Кравець С. І., Пукало П. Я. Санітарно-

гігієнічні дослідження води, ґрунту та корму для риб : навч.-мет. посіб. для підготовки 

фахівців із спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура». Львів, 2020. 2,53 др. 

арк.  

56. Кульгавець Х. Ю. Господарське процесуальне право : методичні рекомендації для 

практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 081 «Право». Львів, 

2020. 1,59 др. арк. 

57. Кульгавець Х. Ю., Гентош О. П. Господарське право : методичні рекомендації для 

практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 081 «Право». Львів, 

2020. 3,06 др. арк.  

58. Курсова робота з клінічної діагностики хвороб тварин «Клінічне дослідження 

тварин» : методична розробка для здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 

211 «Ветеринарна медицина» / Л. Г. Слівінська та ін. Львів, 2020. 2,94 др. арк.  

59. Левківська Н. Д., Левківський Д. М. Епізоотологія, діагностика та заходи боротьби 

з ґрунтовими хворобами (емфізематозний карбункул, брадзот, інфекційна ентеротоксемія 

овець) : методична розробка для проведення лабораторного заняття з навчальної 

дисципліни «Спеціальна епізоотологія». Львів, 2020. 1,53 др. арк. 

60. Левківська Н. Д., Левківський Д. М., Собко Г. В. Репродуктивно-респіраторний 

синдром свиней (епізоотологія, діагностика та заходи профілактики) : методичні вказівки 
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для проведення лабораторного заняття з навчальної дисципліни «Спеціальна 

епізоотологія». Львів, 2020. 0,88 др. арк.   

61. Лісняк О. І., Застрижна М. Л. Лікарська рецептура : методичні вказівки до 

виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація». Львів, 2020. 2,06 др. арк. 

62. Лісняк О. І., Застрижна М. Л. Методичні вказівки для самостійної роботи з 

фармакології для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів, 

2020. 5,12 др. арк. 

63. Матвеєва М. П. Маркетинговий менеджмент : методичні рекомендації до 

виконання контрольної роботи здобувачами вищої освіти за заочною формою навчання 

другого рівня за освітньою програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг». 

Львів, 2020. 1,53 др. арк.  

64. Матвеєва М. П. Маркетинговий менеджмент : методичні рекомендації до 

практичних занять зі здобувачами вищої освіти другого рівня за освітньою програмою 

«Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг». Львів, 2020. 1,76 др. арк. 

65. Матвеєва М. П. Маркетинговий менеджмент : методичні рекомендації до 

самостійного вивчення дисципліни здобувачами вищої освіти другого рівня за освітньою 

програмою «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг». Львів, 2020. 1, 35 др. арк. 

66. Машталір Х. В. Конституційне право зарубіжних країн : методичні рекомендації 

для практичних занять та самостійної роботи студентам спеціальності 081 «Право». Львів, 

2020. 0,71 др. арк. 

67. Мелех Б. В. Цивільне право (особлива частина) : методичні рекомендації для 

виконання практичних занять та самостійного вивчення дисципліни студентами 

спеціальності 081 «Право». Львів, 2020. 2,12 др. арк. 

68. Мелех Б. В. Цивільне процесуальне право : методичні рекомендації для виконання 

практичних робіт та самостійного вивчення дисципліни студентам спеціальності 081 

«Право». Львів, 2020. 1,41 др. арк. 

69. Метаболічні процеси в організмі корів у транзитний період і за розвитку кетозу : 

методичні рекомендації / В. В. Влізло та ін. Львів, 2020. 2,35 др. арк.  

70. Методичні вказівки організації навчального процесу з «Фізіології тварин» (лекції, 

лабораторні заняття, тематична самостійна робота) для студентів першого рівня вищої 

освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» / П. І. Головач та ін. Львів, 2020. 3,53 

др. арк.  

71. Методичні рекомендації для проведення лабораторного заняття з дисципліни 

«Організація племінної справи» на тему «Атестація племінних господарств із вівчарства 

(козівництва)» / О. М. Голуб та ін. Львів, 2020. 2,12 др. арк. 

72. Методичні рекомендації для проведення лабораторного заняття з дисципліни 

«Організація племінної справи» на тему «Атестація племінних господарств із конярства» / 

О. М. Голуб та ін. Львів, 2020. 1,88 др. арк. 

73. Методичні рекомендації для проведення лабораторного заняття з дисципліни 

«Організація племінної справи» на тему «Атестація племінних господарств із 

птахівництва» / О. М. Голуб та ін. Львів, 2020. 1,29 др. арк. 

74. Методичні рекомендації для проведення лабораторного заняття з дисципліни 

«Організація племінної справи» на тему «Атестація племінних господарств із рибництва, 

бджільництва та шовківництва» / О. М. Голуб та ін. Львів, 2020. 1,53 др. арк. 

75. Методичні рекомендації для проведення лабораторного заняття з дисципліни 

«Організація племінної справи» на тему «Атестація племінних господарств з розведення 

великої рогатої худоби молочних, комбінованих і м’ясних порід» / О. М. Голуб та ін. 

Львів, 2020. 2,7 др. арк. 

76. Методичні рекомендації для проведення лабораторного заняття з дисципліни 

«Організація племінної справи» на тему «Атестація племінних господарств із свинарства» 

/ О. М. Голуб та ін. Львів, 2020. 1,53 др. арк. 
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77. Методичні рекомендації для проведення лабораторного заняття з дисципліни 

«Організація племінної справи» на тему «Атестація племінного звірівничого 

(кролівничого) господарства» / О. М. Голуб та ін. Львів, 2020. 1,53 др. арк.  

78. Методичні рекомендації з дисципліни «Машини і механізми у тваринництві» на 

тему: Машини і механізми для водопостачання та напування тварин / Б. П. Чайковський та 

ін. Львів, 2020. 2,94 др. арк.  

79. Музичка Ю. М., Березівський Я. П., Дадак О. О. Методичні рекомендації з курсу 

«Економіка підприємства» для проведення практичних занять студентами спеціальності 

073 «Менеджмент». Львів, 2020. 3 др. арк.  

80. Музичка Ю. М., Березівський Я. П., Дадак О. О. Методичні рекомендації з курсу 

«Економіка підприємства» для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами 

спеціальності 073 «Менеджмент». Львів, 2020. 2,53 др. арк. 

81. Музичка Ю. М., Дадак О. О. Словник страхових термінів. Львів, 2020. 2,82 др. арк. 

82. Небоженко Т. Т. Методичні вказівки до семінарських занять та виконання 

самостійної роботи з дисципліни «Історія туризму». Львів, 2020. 1,18 др. арк. 

83. Небоженко Т. Т. Методичні вказівки до семінарських занять та виконання 

самостійної роботи з дисципліни «Основи економічної теорії». Львів, 2020. 1,18 др. арк.  

84. Ніканорова О. В., Гентош О. П. Адміністративне судочинство : методичні 

рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 081 

«Право». Львів, 2020. 1,41 др. арк. 

85. Ніканорова О. В., Тушницька В. М. Митне право : методичні рекомендації для 

практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 081 «Право». Львів, 

2020. 0,94 др. арк. 

86. Присяжнюк В. Я. Анатомічний словник. Частина ІІІ. Ангіологія. Частина ІV. 

Нейрологія. Львів, 2020. 3,41 др. арк. 

87. Присяжнюк В. Я. Українсько-латинський анатомічний словник. Апарат руху, 

нутрощі. Львів, 2020. 4,41 др. арк. 

88. Профілактика маститу корів у період запуску та сухостою : методичні рекомендації 

/ В. Ю. Стефаник та ін. Львів, 2020. 2,35 др. арк.   

89. Рекомендації щодо застосування вітамінно-мінерального препарату «Енерголіт» у 

ветеринарній медицині / О. А. Кацараба та ін. Київ : Аграрна наука, 2020. 3,23 др. арк.   

90. Рекомендації щодо застосування фітопрепарату «Мазь для ран» у ветеринарній 

дерматології / О. А. Кацараба та ін. Київ : Аграрна наука, 2020. 1,86 др. арк. 

91. Саламін О. С. Проєктний аналіз : методичні рекомендації для самостійного 

вивчення матеріалу здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-

професійною програмою «Маркетинг». Львів, 2020. 1,65 др. арк.  

92. Саламін О. С. Проєктний аналіз : методичні рекомендації для семінарських занять 

та виконання практичних завдань здобувачами другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за освітньо-професійною програмою «Маркетинг». Львів, 2020. 2,23 др. арк. 

93. Саламін О. С. Управління проєктами : методичні рекомендації для самостійного 

вивчення навчального матеріалу здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою «Маркетинг». Львів, 2020. 2,24 др. арк. 

94. Саламін О. С. Управління проектами : методичні рекомендації для семінарських 

занять та виконання практичних завдань здобувачами другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Маркетинг». Львів, 2020. 2 др. арк. 

95. Саламін О. С. Управління проектами : методичні рекомендації до виконання 

курсової роботи здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-

професійною програмою «Маркетинг». Львів, 2020. 1,71 др. арк. 

96. Салата В. З., Сімонов М. Р., Дашковський О. О., Фреюк Д. В. Програма і щоденник 

навчальної практики з ветеринарно-санітарного інспектування первинної переробки 

тварин і продуктів забою (за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза). Львів, 2020. 2,65 др. арк.  
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97. Ситуаційні завдання : методична розробка для написання індивідуального 

навчально-дослідного завдання з дисципліни «Внутрішні хвороби тварин» / Л. Г. 

Слівінська та ін. Львів, 2020. 2,47 др. арк.  

98. Семенів Б. С., Голубєва О. Т., Якимишин І. Д., Мазур Т. Р. Профільна фізична 

підготовка як засіб формування особистісних здібностей студентів : методичні 

рекомендації. Львів, 2020. 2,59 др. арк.  

99. Сендецька С. В. Рекламний креатин : методичні вказівки для виконання 

практичних робіт. Львів, 2020. 2,24 др. арк.  

100. Сендецька С. В. Рекламний креатин : методичні рекомендації для самостійної 

роботи студентів. Львів, 2020. 2,06 др. арк. 

101. Ситуаційні завдання (частина 2) : методична розробка для написання 

індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Внутрішні хвороби 

тварин» / Л. Г. Слівінська та ін. Львів, 2020. 3 др. арк. 

102. Спеціальні методи діагностики спадкових хвороб : методична розробка до 

лабораторного заняття з дисципліни «Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика 

внутрішніх хвороб тварин» / Л. Г. Слівінська та ін. Львів, 2020. 2,12 др. арк. 

103. Способи взяття крові у різних видів тварин та визначення її фізичних показників : 

методична розробка для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю 

211 «Ветеринарна медицина» / Л. Г. Слівінська та ін. Львів, 2020. 1,41 др. арк.  

104. Степанюк О. І., Диндин М. Л., Кіндрат О. В., Рамський І. О. Комп’ютерні мережі і 

телекомунікації : методичні вказівки для проведення лабораторних занять для студентів 

економічних спеціальностей. Львів, 2020. 2,94 др. арк.  

105. Стояновський В. Г., Головач П. І., Коломієць І. А., Змія М. М. Фізіологія 

аналізаторів і шкіри : методичні вказівки для лабораторних занять і самостійної роботи з 

«Фізіології сільськогосподарських тварин» для студентів спеціальності 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва». Львів, 2020. 1,53 др. арк.  

106. Телефанко Б. М. Кримінально-виконавче право : методичні рекомендації для 

виконання практичних занять та самостійного вивчення дисципліни студентами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право». Львів, 2020. 1,53 др. арк.  

107. Терлецька О. В. Методичні вказівки до семінарських занять та виконання 

самостійної роботи з дисципліни «Географія сфери послуг». Львів, 2020. 2,59 др. арк. 

108. Терлецька О. В. Методичні вказівки до семінарських занять та виконання 

самостійної роботи з дисципліни «Екотуризм». Львів, 2020. 1,65 др. арк. 

109. Терлецька О. В. Методичні вказівки до семінарських занять та виконання 

самостійної роботи з дисципліни «Екотуризм». Львів, 2020. 1,41 др. арк. 

110. Терлецька О. В. Методичні вказівки до семінарських занять та виконання 

самостійної роботи з дисципліни «Ландшафтний дизайн». Львів, 2020. 1,88 др. арк. 

111. Терлецька О. В. Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з 

дисципліни «Географія сфери послуг». Львів, 2020. 0,88 др. арк. 

112. Тибінка А. М., Демус Н. В., Присяжнюк В. Я., Федорович В. С. Завдання для 

екзаменаційного контролю з анатомії тварин : методична розробка для здобувачів другого 

ступеня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Львів, 2020. 1,82 др. 

арк.  

113. Тибінка А. М., Демус Н. В., Присяжнюк В. Я., Федорович В. С. Завдання для 

екзаменаційного контролю з анатомії тварин : методична розробка для здобувачів другого 

ступеня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» (скорочена програма). 

Львів, 2020. 1,82 др. арк. 

114. Тибінка А. М., Присяжнюк В. Я., Демус Н. В., Федорович В. С. Тематична 

самостійна робота з дисципліни «Анатомія тварин» : методичні вказівки для здобувачів 

другого рівня вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина». Львів, 2020. 1,47 

др. арк. 



100 

115. Федін Р. М. Загальні правила виготовлення лікарських засобів в аптеці. Тверді 

лікарські засоби. Частина 1 : методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної 

роботи  для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів, 2020. 

2,76 др. арк.  

116. Федін Р. М. Методичні рекомендації до виробничої практики з аптечної 

технології ліків для студентів спеціальності «Фармація, промислова фармація». Львів, 

2020. 1,41 др. арк. 

117. Федін Р. М. Методичні рекомендації до виробничої практики з промислової 

технології лікарських засобів для студентів спеціальності «Фармація, промислова 

фармація». Львів, 2020. 1,53 др. арк. 

118. Федін Р. М. Нормативно-технічна документація. Матеріальний баланс. Тверді 

лікарські засоби. Частина 1 : методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної 

роботи з промислової технології лікарських засобів для студентів спеціальності 226 

«Фармація, промислова фармація». Львів, 2020. 4,59 др. арк. 

119. Федін Р. М. Рідкі і м’які лікарські форми. Частина 2 : методичні рекомендації до 

лабораторних занять і самостійної роботи з промислової технології лікарських засобів для 

студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Львів, 2020. 4,7 др. арк. 

120. Федін Р. М. Рідкі лікарські засоби. Водні витяжки з лікарської рослинної 

сировини. Частина 2 : методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної 

роботи з аптечної технології ліків для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація». Львів, 2020. 3,76 др. арк. 

121. Федорович В. С., Демус Н. В. Завдання для екзаменаційного контролю з 

навчальної дисципліни «Анатомія людини» : методична розробка для здобувачів другого 

рівня вищої освіти спеціальності «Фармація, промислова фармація». Львів, 2020. 1,35 

др.арк 

122. Федорович В. С., Демус Н. В. Завдання для екзаменаційного контролю з 

навчальної дисципліни «Анатомія людини» : методична розробка для здобувачів першого 

рівня вищої освіти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», «Фізична культура і 

спорт». Львів, 2020. 1,24 др.арк 

123. Чемерис В. А., Душка В. І., Максим В. Л. Основи підприємництва : методичні 

рекомендації для практичних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 

«Менеджмент». Львів, 2020. 5,47 др. арк.  

124. Юник І. Г. Муніципальне право : методичні рекомендації для практичних занять 

та самостійної роботи студентів спеціальності 081 «Право». Львів, 2020. 1,41 др. арк. 

125. Ярошович І. Г., Чайковський Б. П., Ярошович Т. С. Методичні рекомендації для 

самостійної роботи з нормативної дисципліни «Охорона праці у тваринництві». Львів, 

2020. 2,53 др. арк.  

 


