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Керівництво університету на основі політики у сфері якості щорічно до 15 
січня забезпечує встановлення цілей у сфері якості для відповідних підрозділів, 
рівнів і процесів, необхідних для системи управління якістю. Ці цілі спрямовані 
на задоволення вимог у сфері якості і відповідають функціям та рівням 
управління якістю в університеті.

Цілі університету у сфері якості на 2023 рік відображаються у таблиці №1.
Таблиця №1

№
п/п Цілі Показники Відповідальна

особа
Терміни

виконання

1.

Підтримка системи 
менеджменту якості у 

відповідності до 
1809001:2015

Проходження планового 
зовнішнього наглядового 
аудиту та забезпечення 

його проведення

Перший 
проректор, 

завідувач відділу 
забезпечення 

якості освіти та 
акредитації

2023 р.

2.

Вдосконалення 
системи забезпечення 

якості

Вдосконалення 
документації системи 
менеджменту якості -  
розробка нової редакції 
СМЯ-9.3 «Аналізування з 
боку керівництва»

Завідувач відділу 
забезпечення 

якості освіти та 
акредитації

2023 рік

о 
J .

Проведення планового 
внутрішнього аудиту 
підрозділів університету

Перший 
проректор, 

завідувач відділу 
забезпечення 

якості освіти та 
акредитації

2023 рік

4. Підтримка 
університетської 

системи з академічної 
доброчесності

Проведення моніторингу 
(опитування) учасників 

освітнього процесу щодо 
дотримання вимог з 

академічної доброчесності

Відділ
забезпечення 

якості освіти та 
акредитації, 

відповідальні 
особи Системи

2023 рік 
(постійно)

і

5.

Перевірка на плагіат 
кваліфікаційних робіт 
здобувачів вищої освіти 
(Strike Plaqiarism)

6 .
£ Положення про деканат

Перший 
проректор, 

Проректор 3 
науково- 

педагогічної 
роботи, відділ 

кадрів, провідний 
юрисконсульт, 

декани 
факультетів, 

завідувачі кафедр

До 1 вересня 
2023 р.

7. Положення про факультет

8. Положення про кафедру



9.

Удосконалення та 
покращення якості 

навчального процесу

Положення про 
самостійну роботу 
студентів Львівського 
національного 
університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій 
імені С.З. Ґжицького

Проректор 3 
науково- 

педагогічної 
роботи, декани 

факультетів, 
завідувачі кафедр

До
1 листопада 

2023 р.

10.

Положення про відкрите 
заняття у Львівському 
національному 
університеті ветеринарної 
медицини та біотехнологій 
імені С.З. Ґжицького

Проректор 3 
науково- 

педагогічної 
роботи, декани 

факультетів, 
завідувачі кафедр

До 1 грудня 
2023 р.

11. Акредитація освітніх 
програм в НАЗЯВО

Проходження акредитації 
відповідно до 
сформованого Графіка 
прийняття заяв про 
акредитацію освітніх 
програм

Г аранти 
відповідних 

освітніх програм, 
перший 

проректор, 
проректор 3 

науково- 
педагогічної 

роботи, відділ 
забезпечення 

якості освіти та 
акредитації

2023 рік

12.

Збільшення кількості 
іноземних здобувачів 
вищої освіти денної 

форми навчання

Досягнення збільшення 
чисельності іноземних 

абітурієнтів денної форми 
навчання на 10 %

Перший
проректор,

відділ
міжнародних

зв’язків

31.12.2023 р.

13.

Розвиток академічної
мобільності . & .учасників освітнього 

процесу

Скерування на стажування 
науково-педагогічних 
працівників у рамках 
міжнародних програм, 
проектів та угод -  
збільшити на 5 одиниць.

Перший 
проректор, 

начальник відділу 
міжнародних 

зв’язків, декани 
факультетів

і

До
31 грудня 

2023 р.

14.

Кількість програм з 
академічної мобільності 
учасників освітнього 
процесу -  збільшити на 5 
одиниць.

15.

Кількість двосторонніх 
договорів з іноземними 
партнерами -  збільшити на 
5 одиниць.

16.

Кількість договорів в 
рамках проектів 
міжнародної мобільності 
(Еразмус та інш.) -  
збільшити на 3 одиниці



17.

Розвиток і
покращення

інформаційного
забезпечення

освітнього процесу

18. *

Положення про порядок 
підготовки і видання 

навчальної літератури у 
Львівському 

національному 
університеті

ветеринарноїмедицини та 
біотехнологій імені С.З.

Ґжицького 
Тимчасовий порядок 
підготовки рукописів 

навчальної літератури для 
надання Грифа 

Львівського національного 
університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій 

імені С.З. Ґжицького

І.Б. Турко

Н.Я. Сусол

Проректор з 
науково- 

педагогічної 
роботи

£

До 1 вересня 
2023 р.


