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ВСТУП 

 

Львівський національний університет природокористування (далі – 

Університет) – багатопрофільний заклад вищої освіти, який провадить 

освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям вищої освіти та кваліфікації 

широкого спектра аграрних, технічних, економічних та інших напрямів 

науки, техніки, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, 

є провідним науково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру 

навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень 

кадрового та матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню 

наукових знань, здійснює культурно-просвітницьку діяльність. 

Заснований у 1856 році, має відомчу приналежність до Міністерства 

освіти і науки України. Форма власності – державна. Університет створено за 

Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року № 1058 на 

базі Львівського державного сільськогосподарського інституту. Указом 

Президента України від 24 березня 2008 року № 258/2008 Університету надано 

статус національного. 

До складу університету входять факультети: агротехнологій та екології; 

управління, економіки та права; землевпорядкування та туризму; механіки, 

енергетики  та інформаційних технологій;  будівництва та  архітектури, 

навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти, 8 фахових 

коледжів (Вишнянський, Горохівський, Золочівський,  Чернівецький, 

Екологічний, Івано-Франківський, Стрийський, Тлумацький коледжі ЛНУП). 

Навчальний процес на всіх спеціальностях і курсах денної і заочної 

форми навчання відповідає європейським стандартам вищої освіти та вимогам 

Міністерства освіти і науки України. З 2008 року ЛНУП є членом Великої 

Хартії Університетів Європи, а з 2012 р. – членом Асоціації Європейських 

Університетів Наук про Життя (ICA). 

З 1998 року університет очолює доктор біологічних наук, професор, 

академік НААН України, член Президії НААН України, Заслужений діяч 

науки і техніки України, лауреат Державної прмеії України в галузі науки і 

техніки Володимир Снітинський, обраний за конкурсом на новий термін у 

2017 році. Термін дії контракту завершується 8 грудня 2022 року. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

В УНІВЕРСИТЕТІ ЗА 2022 РІК 

 

1.1. Формування контингенту студентів 

 
У 2022 р. формування якісного контингенту студентів Львівського 

національного університету природокористування здійснювалося 

Приймальною комісією та структурними підрозділами університету на підставі 

нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України щодо 

організації і проведення вступної кампанії 2022 р., Порядку прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році (наказ МОН №392 від 

27.04.2022 (зі змінами від 02.05.2022 наказ МОН №400, від 29.06.2022 за №598, 

від 02.07.2022 за №608)), Правил прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в Львівському національному університеті природокористування в 2022 

році, Положення про приймальну комісію ЛНУП та плану заходів із організації 

і проведення прийому студентів у 2022 р. 

З метою формування якісного контингенту студентів підрозділами 

університету було проведено профорієнтаційні заходи для потенційних 

вступників на здобуття освітніх ступенів Бакалавр і Магістр. У зв’язку з 

воєнним станом зазначені заходи відбувалися переважно в онлайн режимі. Для 

проведення профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, 

коледжах залучались викладачі університету, які проводили агітаційно-

роз’яснювальну роботу серед потенційних абітурієнтів як із виїздом у 

навчальні заклади, так і в режимі онлайн із використанням інтернет-платформ.  

У зв’язку з воєнним станом щорічну Всеукраїнську олімпіаду Львівського 

національного університету природокористування для професійної орієнтації 

вступників не проводили.  

Для вступників на навчання для здобуття ОС Магістр програми фахових 

вступних випробувань передбачають високий рівень знань і компетентностей, 

отриманих на попередньому рівні освіти. Під час складання творчих конкурсів 

(для вступу на спеціальності 191 Архітектура та містобудування та 022 Дизайн 

(спеціалізація «Дизайн середовища») на базі ПЗСО) перевіряються творчі 

здібності вступників, необхідні для навчання за обраними спеціальностями й 

освітньо-професійними програмами.  

В умовах вступної кампанії 2022 року, яка відбувалася на тлі воєнного 

стану в Україні, для вступників для здобуття всіх рівнів освіти Міністерством 

освіти і науки України були запроваджені спрощення, які полягали в заміні 

традиційного ЗНО на національний мультипредметний тест, результати якого 

вимагалися лише для вступу на місця, що фінансуються за кошти держаного 

бюджету, та для вступу на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб під 

час вступу на кон’юнктурні спеціальності. При цьому особливістю вступної 

кампанії 2022 р. став мотиваційний лист, подання якого було обов’язковим під 

час подачі заяв всіма вступниками за всіма рівнями й формами здобуття освіти. 

Випускники закладів фахової передвищої освіти в умовах 2022 року 
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зараховували до університету за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання або національного мультипредметного тесту з двох предметів та за 

результатами оцінювання й рейтингування мотиваційних листів на скорочену 

програму навчання або на другий курс із нормативним терміном навчання у 

відповідності зі стандартами вищої освіти для кожної спеціальності. Для 

підтримання ступеневої освіти закладами фахової передвищої освіти, що 

входять до структури ЛНУП, навчання студентів здійснюється за 

інтегрованими навчальними планами, що дозволяє перезараховувати відповідну 

стандарту кількість кредитів ЄКТС. 

Для вступників у магістратуру були відмінені єдиний вступний іспит з 

іноземної мови під час вступу на всі спеціальності та єдине фахове вступне 

випробування для вступу на спеціальності економічного спрямування. 

Натомість вступники складали фахове вступне випробування в закладі освіти, а 

під час вступу на економічні спеціальності й магістерський тест навчальної 

компетентності. 

Вступна кампанія 2022 р. складалася з основного, а також додаткових 

встуів на вакантні місця ліцензованого обсягу для здобуття ОС Бакалавр на базі 

повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня бакалавра та для здобуття ОС Магістр на основі ОС 

Бакалавр, ОС Магістр, ОКР Спеціаліст. 

У 2022 р. набір на навчання для здобуття ОС Бакалавр у Львівському 

національному університеті природокористування здійснювався на освітньо-

професійні програми 26 спеціальностей, а для здобуття ОС Магістр — на 

освітньо-професійні програми 18 спеціальностей. 

За результатами вступної кампанії 2022 року (основний і додаткові 

вступи) зараховано 2709 осіб, що на 1575 осіб більше, ніж у 2021 р. (табл. 1.1). 

При цьому на денну форму зараховано 1151 особу для здобуття ОС Бакалавр 

(695 осіб — на базі ПЗСО та 453 особи — на базі ОКР Молодший спеціаліст) та 

960 осіб — для здобуття ОС Магістр; на заочну форму навчання зараховано 

366 осіб для здобуття ОС Бакалавр (215 і 151 особу, відповідно, за базами 

вступу) та 232 особи — для здобуття ОС Магістр. 

Для вступників 2022 р. було надано 586 місць державного фінансування 

для денної форми навчання та 110 місць — для заочної форми навчання. Таким 

чином, на денну форму навчання за рахунок коштів державного бюджету в 

2022 р. було зараховано 586 осіб, або 26,9%. З них 201 особа — на ОС Бакалавр 

на базі ПЗСО, 188 осіб — на ОС Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст та 

193 особи — на ОС Магістр. На заочну форму навчання за кошти державного 

бюджету зараховано 56 осіб для здобуття ОС Бакалавр і 54 особи — для 

здобуття ОС Магістр. 
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Таблиця 1.1 

Кількість студентів, зарахованих на навчання до ЛНУП у 2022 р. 

Освітній 

ступінь 

Денна форма Заочна форма 

бюджет контракт усього 

у порів-

нянні до 

2021 р. 

бюджет контракт усього 

у порів-

нянні до 

2021 р. 

Бакалавр на основі 

ПЗСО 
201 494 695 +383 34 181 215 +139 

Бакалавр на основі 

ОКР молодшого 

спеціаліста 

188 265 453 +196 22 129 151 -36 

Бакалавр на основі 

бакалавра 
- 3 3 +3 - - - -7 

Бакалавр 389 762 1151 +582 56 310 366 +96 

Магістр 193 767 960 +798 54 178 232 +99 

Разом 586 1506 2111 +1380 110 488 598 +195 

 

На факультет управління, економіки та права (табл. 1.2) зараховано 

всього 413 осіб. На 8 спеціальностей факультету зараховано 99 осіб для 

здобуття ОС Бакалавр на базі ПЗСО і 85 осіб — на базі ОКР Молодший 

спеціаліст та 229 осіб — на 6 спеціальностей ОС Магістр. На заочну форму 

навчання на спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців на 

факультеті управління, економіки та права, зараховано 37 осіб, 68 і 75 осіб, 

відповідно. На 2 спеціальності факультету землевпорядкування та туризму 

зараховано 58 і 23 осіб для здобуття ОС Бакалавр на базі ПЗСО і на базі ОКР 

Молодший спеціаліст, відповідно, і 112 осіб — за ОС Магістр. На заочну форму 

навчання за спеціальностями факультету зараховано 18 осіб, 19 і 42 особи, 

відповідно. На 6 спеціальностей факультету агротехнологій та екології 

зараховано 222 студенти для здобуття ОС Бакалавр на базі ПЗСО, 61 студент — 

на базі ОКР Молодший спеціаліст та 233 особи — на 3 спеціальності ОС 

Магістр. Для здобуття освіти за заочною формою навчання на спеціальності 

факультету зараховано 47 осіб, 17 і 44 осіб, відповідно.
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Таблиця 1.2. 

Інформація про зарахування студентів за ОС Бакалавр і ОС Магістр  

у 2022 р. 

Спеціальність 

ОС Бакалавр 

ОС Магістр 
на базі ПЗСО 

на базі ОКР 

Молодший 

спеціаліст 

денна заочна денна заочна денна заочна 

051 Економіка 10 2 6 7 29 7 

071 Облік і оподаткування 9 12 14 21 28 28 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 
20 5 26 15 31 11 

073 Менеджмент 27 10 21 4 69 20 

075 Маркетинг 12 1 2 0 – – 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
8 3 6 4 29 7 

081 Право 10 4 10 17 – – 

292 Міжнародні економічні відносини 3  0 0 42 2 
Всього по факультету управління, 

економіки та права 
99 37 85 68 229 75 

193 Геодезія та землеустрій 50 16 16 15 90 38 

242 Туризм 8 2 7 4 22 4 
Всього по факультету 

землевпорядкування та туризму 
58 18 23 19 112 42 

101 Екологія 43 24 14 6 67 12 

183 Технології захисту НС 16 0 8 0 – – 

201 Агрономія 111 16 27 7 137 30 

202 Захист і карантин рослин 24 4 5 1 – – 

203 Садівництво та виноградарство 21  6 0 29 2 

206 Садово-паркове господарство 7 3 1 3 – – 

Всього по факультету агротехнологій 

та екології 
222 47 61 17 233 44 

022 Дизайн 10* 5 5 2   

191 Архітектура та містобудування 23 – 10 – 35 – 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 
47 21 38 13 73 35 

Всього по факультету будівництва та 

архітектури 
80 26 53 15 108 35 

122 Комп’ютерні науки 22 4 10 2 – – 

126 Інформаційні системи та 

технології 
14 2 32 2 63 6 

133 Галузеве машинобудування 24 7 23 5 47 3 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

30 22 20 7 43 11 

151 Автоматизація та комп'ютерно-

інтегровані технології 
18 9 29 4 – – 

208 Агроінженерія 51 14 29 10 48 5 

274 Автомобільний транспорт 80 29 88 2 77 11 

Всього по факультету механіки, 

енергетики та інформаційних 

технологій 

239 87 231 32 278 36 

РАЗОМ 698 215 453 151 960 232 

* – у тому числі зараховано 3 студенти за ОС Бакалавр на базі ОС Бакалавр 
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На факультет механіки енергетики та інформаційних технологій, 

підготовка фахівців на якому здійснюється за 7 спеціальностями для здобуття 

ОС Бакалавр та 5 спеціальностями за ОС Магістр, було зараховано 239 і 231 

особа на навчання для здобуття ОС Бакалавр на базі ПЗСО та ОКР 

Молодший спеціаліст, відповідно, та 278 осіб — для здобуття ОС Магістр. 

На спеціальності факультету для здобуття освіти за заочною формою 

навчання зараховано 87 осіб, 32 і 36 осіб, відповідно. 

Зарахування студентів на факультет будівництва та архітектури 

відбувалося на 3 спеціальності: 77 осіб для здобуття ОС Бакалавр на базі 

ПЗСО, 53 особи — на базі ОКР Молодший спеціаліст, 3 особи — на бази ОС 

Бакалавр та 108 осіб — для здобуття ОС Магістр. На спеціальності заочної 

форми навчання зараховано 26 осіб на базі ПЗСО, 15 осіб — на базі ОКР 

Молодший спеціаліст і 35 осіб, відповідно. 

Під час вступу із 960 осіб, зарахованих на навчання для здобуття ОС 

Магістр на денну форму навчання, та 232 осіб на заочну було зараховано 428 

і 112 осіб, які отримали ступінь вищої освіти в іншому навчальному закладі. 

Детальна інформація щодо кількості поданих заяв, обсягу державного 

замовлення та зарахування вступників на денну й заочну форми навчання у 

розрізі спеціальностей та форм фінансування наведено в додатках 1-6. 

Із 453 осіб, зарахованих на денну форму навчання для здобуття 

ОС Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст, випускниками фахових 

коледжів, що входять у структуру ЛНУП, є 208 осіб, що становить 45,9%. На 

заочну форму навчання зараховано 151 особу, із яких випускниками 

коледжів ЛНУП є 78 осіб (51,7%) (табл. 1.3). 
 

Таблиця 1.3.  

Інформація про зарахування випускників коледжів для здобуття 

ОС Бакалавр у 2022 р. 

Коледж 
Форма навчання 

Усього 
денна заочна 

Екологічний коледж ЛНУП  61 21 82 

Стрийський коледж ЛНУП  62 20 82 

Вишнянський коледж ЛНУП  20 17 37 

Івано-Франківський коледж ЛНУП  25 3 28 

Горохівський коледж ЛНУП 17 6 23 

Золочівський коледж ЛНУП  10 4 14 

Тлумацький коледж ЛНУП 6 5 11 

Чернівецький коледж ЛНУП  7 2 9 

Усього коледжі ЛНУП 208 78 286 

Інші коледжі 245 73 318 

РАЗОМ 453 151 604 

Загальна кількість випускників коледжів, зарахованих на навчання до 

ЛНУП в 2022 р. для здобуття ОС Бакалавр, становить 604 особи, або 22,3% 

всіх зарахованих на навчання осіб. При цьому найбільша кількість 

вступників для здобуття ОС Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст була 
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випускниками Екологічного та Стрийського коледжів ЛНУП — по 82 особи. 

Найменшою була кількість випускників Золочівського, Тлумацького й 

Чернівецького коледжів — 14, 11 і 9 осіб, відповідно. 

Таким чином, загальна кількість зарахованих до Львівського 

національного університету природокористування вступників становила 2709 

осіб (2111 осіб — на денну й 598 осіб — на заочну форми навчання). 

 

1.2. Ліцензування та акредитація освітньої діяльності 

 

На сьогодні у ЛНУП на п’яти факультетах проводиться підготовка 

студентів за 26 спеціальностями ОС «Бакалавр, 18 спеціальностями ОС 

«Магістр» та 8 спеціальностями ОС «Доктор філософії». 

У закладі вищої освіти запроваджено ступеневу систему підготовки 

кадрів, яка дозволяє здобути 3 освітні ступені: бакалавр (4 роки навчання), 

магістр (1,5 роки після здобуття ОС «Бакалавр») та доктор філософії (4 роки 

після здобуття ОС «Магістр» чи ОКР «Спеціаліст»). Реалізуються нові 

концепції гуманітарної та фундаментальної підготовки, укладено угоди про 

науково-технічне співробітництво з вищими навчальними закладами Польщі, 

Чехії, Німеччини, США, Хорватії, Угорщини, Словаччини, Болгарії, 

Туреччини, Румунії, Молдови та інших країн. Відповідно до цих угод в 

Університеті реалізуються програми трансферу студентів, проходження 

навчання за програмами подвійних дипломів, проводяться щорічні міжнародні 

науково-практичні конференції, реалізуються програми довготривалого 

стажування викладачів в університетах зазначених країн тощо. 

Ліцензовані обсяги підготовки фахівців та перелік сертифікатів про 

акредитацію наведений у додатку А. 

Загальні показники змісту підготовки фахівців у Львівському 

національному університеті природокористування наведено в табл. 1.4. З 

таблиці видно, що у 2021 році кількість спеціальностей за ОС «Бакалавр» 

збільшилась за рахунок започаткування освітніх прошрам з спеціальності 

– (022) Дизайн (Дизайн середовища), (122) Комп'ютерні науки (206) Садово-

паркове господарство за ОС «Магістр (126) Інформаційні системи та 

технології. 

Таблиця 1.4. 

Показники змісту підготовки фахівців у ЛНУП 

Показники 2020 р. 2021 р. 2022 

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців ОС «Бакалавр» 
23 26 26 

Кількість спеціальностей (напрямів підготовки) ОС 

«Бакалавр», які мають повне нормативне 

забезпечення згідно вимог 

23 26 26 

Кількість акредитованих спеціальностей напрямів 

підготовки) ОС «бакалавр», які мають повне 

нормативне забезпечення згідно вимог 

23 26 26 
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Кількість спеціальностей (напрямів), які мають 

інтегровані навчальні плани із ВНЗ I-II рівнів 

акредитації ОС «Бакалавр» 

23 26 26 

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка магістрів 17 18 18 

Кількість спеціальностей ОС «Магістр», які мають 

навчально-методичне забезпечення 17 18 18 

Кількість спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців за інтегрованими навчальними 

планами та програмами із зарубіжними науково- 

освітніми закладами та установами 

 

19 
 

20 
 

Всього на 21 листопада 2022 року на першому бакалаврському рівні в 

університеті навчалося 3170  здобувачів вищої освіти з яких 2275 на денній 

та 895на заочній формі навчання. На другому магістерському рівні навчалося  

1449 студенти з яких  1090 на денній та 359 на заочній формі навчання (табл. 

1.5) 

Таблиця 1.5. 

Контингент здобувачів вищої освіти станом на 21 листопада 2022 року 

 

Назва спеціальності (спеціалізації) 

Кількість здобувачів 

Денна Заочна 

ОС Бакалавр 

1 (022) Дизайн Дизайн середовища 15 7 

2 (051) Економіка 33 24 

3 (071) Облік і оподаткування 55 66 

4 (072) Фінанси, банківська справа та страхування 73 58 

5 (073) Менеджмент 95 64 

6 (075) Маркетинг 33 2 

7 (076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 37 25 

8 (081) Право 41 54 

9 (101) Екологія 113 47 

10 (122) Комп'ютерні науки 36 7 

11 (126) Інформаційні системи та технології 84 24 

12 (133) Галузеве машинобудування 106 26 

13 

(141) Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
106 66 

14 

(151) Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології 
85 19 

15 (183) Технології захисту навколишнього середовища 48 3 

16 (191) Архітектура та містобудування 67   

17 (192) Будівництво та цивільна інженерія 160 73 

18 (193) Геодезія та землеустрій 152 75 

19 (201) Агрономія 308 59 

20 (202) Захист і карантин рослин 46 7 

21 (203) Садівництво та виноградарство 39 8 

22 (206) Садово-паркове господарство 8 6 

23 (208) Агроінженерія 211 64 
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Найбільше здобувачів вищої освіти денної форми навчання навчається 

на факультеті механіки, енергетики та інформаційних технологій 

1197студентів.(Таблиця 1.6) 

Таблиця 1.6  

Розподіл здобувачів вищої освіти у розрізі структурних підрозділів  
факультет бакалавр магістр разом 

 Агротехнологій та екології 562 263 825 

 Будівництва та архітектури 242 130 372 

 Землевпорядкування та туризму 198 138 336 

 Механіки, енергетики та інформаційних технологій 887 310 1197 

Управління, економіки та права 386 249 635 

Всього денна 2275 1090 3365 

 

 

1.3. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу 

 

Навчальний процес у ЛНУП організовано відповідно до «Положення 

про організацію навчального процесу у ЛНУП», яке схвалене вченою радою  

Львівського національного університету природокористування (протокол № 

6 від 31.03.2016 р., введеного в дію наказом ректора від 21.04.2016 р. №55). 

24 (242) Туризм 46 47 

25 (274) Автомобільний транспорт 259 62 

26 (292) Міжнародні економічні відносини 19 2 

  2275 895 

ОС Магістр 

1 (051) Економіка 32 8 

2 (071) Облік і оподаткування 36 36 

3 (072) Фінанси, банківська справа та страхування 34 18 

4 (073) Менеджмент 75 30 

5 (076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 32 10 

6 (101) Екологія 79 13 

7 (126) Інформаційні системи та технології 68 10 

8 (133) Галузеве машинобудування 43 6 

9 

(141) Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
53 21 

10 (191) Архітектура та містобудування 45   

11 (192) Будівництво та цивільна інженерія 85 58 

12 (193) Геодезія та землеустрій 115 65 

13 (201) Агрономія 153 48 

14 (203) Садівництво та виноградарство 31 2 

15 (208) Агроінженерія 49 7 

16 (242) Туризм 23 6 

17 (274) Автомобільний транспорт 97 17 

18 (292) Міжнародні економічні відносини 40 4 

 

 

1090 359 
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На всіх спеціальностях розроблено та запроваджено освітні програми, 

навчальні та робочі навчальні плани підготовки фахівців. Для забезпечення 

організації навчального процесу в умовах воєнного стану внесено зміни до 

«Положення про організацію навчального процесу у ЛНУП», «Положення 

про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії для 

атестації здобувачів вищої освіти у Львівському національному університеті 

природокористування» та проведено частину навчальних занять та атестацію 

в дистанційному режимі. 

Розподіл навчального часу на засвоєння нормативної частини змісту 

освіти та вибіркової в усіх спеціальностей університету складає близько 75 % 

– нормативна частина змісту освіти, а варіативна не менше – 25 %. 

Навчальні плани коледжів, які входять у структуру Університету, 

повною мірою адаптовані до навчальних планів Університету, що дозволяє 

проводити навчання на усіх напрямах підготовки за скороченим терміном 

навчання. 

Контроль знань та умінь студентів ЛНУП здійснюється відповідно до 

«Положення про критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

Львівського національного університету природокористування» Введено в 

дію наказом № 210 від 12.10.2018р, які розміщені на сайті Університету. 

Аналіз успішності студентів у Львівському національному аграрному 

університеті вказує на високий рівень їх підготовки. 

З метою посилення мотивації щодо підвищення якості навчання 

студентів наказом ректора кожного семестру присвоюються іменні стипендії. 

Стипендії присвоюються за результатами іспитової сесії у кількості: 

Президента України – 2, Верховної Ради України – 1, ім. В’ячеслава 

Чорновола – 4, голови Львівської обласної державної адміністрації – 8. 

Важливим показником у здійсненні освітніх послуг навчальним 

закладом є фактичний випуск фахівців. 

Фактичний випуск фахівців денної форми навчання у Львівському 

національному аграрному університеті за різними освітніми ступенями у 

2021-2022 н.р. році подано у додатку Б .За 2021 рік випущено 498 бакалавра 

та 201 магістр. На високий рівень підготовки фахівців у ЛНУП вказує 

кількість осіб, які здали державний іспит на відмінні і добрі оцінки, а також 

кількість осіб, що отримали диплом з відзнакою. 

У додатку В подано результати проведення атестації осіб, що 

здобувають вищу освіту у ЛНУП за 2021-2022 н.р із спеціальних предметів за 

освітнім ступенем «Бакалавр». Аналізуючи ці результати, можна сказати, що 

рівень підготовки студентів ОС «Бакалавр» є досить високим, оскільки 28,5 % 

студентів склали іспит із спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в 

Університеті на «відмінно», 52,6 % – на «добре». 

Загальний середній бал здачі іспитів по Університету становить 4,2. 

Результати захисту дипломних проектів (робіт) студентами Львівського 

національного університету природокористування наведені додатку Г, які 

засвідчують достатньо високий їх рівень: середній бал захисту на ОС 

«Бакалавр» становив  4,2, ОС «Магістр» – 4,6. 
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В Університеті систематично ведеться робота з покращення навчально- 

методичного забезпечення навчального процесу. З усіх спеціальностей 

розроблено освітні програми, які розміщені на сайті Університету за 

наступними посиланнями: 

 http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog20181/osvpro

grambak2018.html 

 

 http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog20181/oprvo

mag2022.html 

. Робочі навчальні плани складаються на кожний навчальний рік, 

розглядаються і затверджуються поетапно методичними комісіями, вченими 

радами факультетів і вченою радою Університету. З усіх нормативних і 

вибіркових навчальних дисциплін є навчальні програми. 

У 2021-22 н.р підготовлено та розміщено у віртуальному навчальному 

середовищі Moodle навчальні матеріали, також надано доступ до них всім 

здобувачам вищої освіти. Вдосконалено систему електронного 

документообігу відповідно до «Положення про електронний журнал обліку 

академічної успішності та відвідування занять здобувачами вищої освіти у 

Львівському національному аграрному університеті» (введено в дію Наказом 

ректора Львівського національного університету природокористування № 22 

від 04.02.2021 р., затверджено Вченою радою Львівського національного 

університету природокористування Протокол № 3 від 02.12.2020 р.). 

Щорічно розробляються, затверджуються та доповнюються робочі 

навчальні програми з дисциплін, програми практик, видається значна кількість 

навчальних посібників, навчально-методичної літератури (табл. 1.7). У 2021- 

2022 н.р. було видано 409 методичних рекомендацій. 

Усі студенти на семінарських, практичних і лабораторні заняттях 

повністю забезпечені методичними матеріалами, які поновлюються через 

кожні 2-4 роки. 

Таблиця 1.7  

Відомості про видання навчально-методичної літератури у ЛНУП за 

2021– 2022 роки 
№ 

з/п 
Кафедри 

2020-2021 

План/видано 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І ЕКОЛОГІЇ 

1 Технологій в рослинництві 7/7 

2 Садівництва та овочівництва 7/7 

3 Тваринництва та кормовиробництва 6/6 

4 Агрохімії та ґрунтознавства 12/12 

5 Генетики, селекції та захисту рослин 8/8 

6 Екології 35/35 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА 

7 Економіки 25/25 

8 Менеджменту ім. професора Є.В. Храпливого 15/15 

10 Обліку та оподаткування 22/22 

11 Права 35/35 

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog20181/osvprogrambak2018.html
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog20181/osvprogrambak2018.html
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog20181/oprvomag2022.html
http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/osvprog20181/oprvomag2022.html
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№ 

з/п 
Кафедри 

2020-2021 

План/видано 

12 Міжнародних економічних відносин та маркетингу 11/11 

13 Фінансів, банківської справи та страхування 17/17 

14 Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності 18/18 

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНІКИ, ЕНЕРГЕТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

15 Фізики та інженерної механіки 3/3 

16 Управління проєктами й безпеки 

виробництва 
6/6 

17 Енергетики 10/10 

18 Електротехнічних систем 4/4 

19 Автомобілів та тракторів 7/7 

20 Сільськогосподарської техніки 6/6 

21 Машинобудування 11/11 

22 Інформаційних систем та технологій 15/15 

23 Експлуатації та технічного сервісу машин ім. проф. Семковича О.Д. 11/11 

ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА ТУРИЗМУ 

24 Землеустрою 23/23 

25 Земельного кадастру 8/8 

26 Геодезії і геоінформатики 11/11 

27 Фізичної виховання 6/6 

28 Іноземних мов 13/13 

29 Туризму 17/17 

ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

30 Архітектури  8/8 

31 Будівельних конструкцій 6/6 

33 Технології та організації будівництва 6/6 

34 Вищої математики 7/7 

35 Гуманітарної освіти 13/13 

РАЗОМ ПО УНІВЕРСИТЕТУ 409/409 

 

У 2021-2022 навчальному році відзначається позитивна тенденція щодо 

забезпечення прикладними комп`ютерними програмами усіх дисциплін як із 

циклу гуманітарної і соціально-економічної підготовки, так і з циклу 

природничо- наукової підготовки. 

Професорсько-викладацький колектив Університету працює над 

пошуком і розробкою нових форм і методів навчання і контролю: 

вдосконаленням системи навчання, розробкою ділових ігор, дискусій, 

презентацій, тестів, активно-пошуковим діалогом, прикладними 

комп’ютерними програмами, використанням Інтернету в навчальному 

процесі, дистанційним навчанням. 
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1.4. Кадрове забезпечення навчального процесу 

 

Для забезпечення навчального процесу у ЛНУП функціонують 5 

факультетів, Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти, 

32 кафедри з яких 29 – випускові, більшість з них очолюють доктори наук або 

професори. 

Навчальний процес та наукову роботу у 2022 році забезпечують 304 

науково-педагогічних працівників, з яких 277 працюють за основним місцем 

роботи, з них 29 докторів наук або професорів і 214 кандидатів наук або 

доцентів. Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють за 

сумісництвом, становить 27 осіб, з них докторів наук або професорів – 9 осіб 

і 10 кандидатів наук або доцентів. 

Процедура добору науково-педагогічних працівників базується на 

чинних нормативно-правових актах України та закріплена в Положенні про 

проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково- 

педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів). Положення розміщено на сайті ЛНУП. 

Львівський національний університет природокористування сприяє 

професійному розвитку викладачів переважно через співпрацю з іншими 

організаціями. Науково-педагогічні працівники, що викладають навчальні 

дисципліни на освітньо-професійних програмах підвищували кваліфікацію 

протягом останніх 5 років, що підтверджено свідоцтвами про підвищення 

кваліфікації та довідками про стажування. 

Проаналізувавши кадровий склад Університету, можна стверджувати, 

що науково-педагогічні працівники відповідають за академічною 

кваліфікацією тим освітнім компонентам, які викладають на освітньо- 

професійних програмах. Узгодженістю із академічною кваліфікацією 

викладачів є професійна активність науково-педагогічних працівників згідно 

з чинними Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. 
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Науково педагогічні працівники  ЛНУП (2022) 

рік) 

 

 

Таблиця 1.7. 

Викладацький склад Всього З них мають науковий 

ступінь 

З них мають вчене звання З них працюють менше ніж на повну ставку 

Доктори наук Кандидати 

наук 

Академіка 

(НАНУ, 

УААН, 

АПН, 

АМН) 

Член-кор. 

(НАНУ, 

УААН, 

АПН, 

АМП) 

Професора Доцента Штатний 

працівник, що 

працює на 0,5 

ставки і 

більше 

Штатний 

працівник, що 

працює менше 

ніж 0,5 ставки 

Працюють на 

умовах 

сумісництва та 

позабюд-жетних 

посад 

Науково пед. прац., осіб 304 39 224 1 3 35 168 275 29 - 
З них штатні, осіб 277 29 214 1 3 26 158 273 2 - 

Таблиця 1.8 
Зміни якісного та кількісного складу викладачів ЛНУП  

№ 

з/п 

Показники Роки 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Штатна численність професорсько- 

викладацького складу, в т.ч. 

374 339 337 338 288 304 

докторів наук, професорів 28 26 29 38 26 39 

кандидатів наук, доцентів 218 242 243 239 217 224 

2 Кількість сумісників, в т.ч. 28 20 17 34 26 27 

докторів наук, професорів 10 7 6 4 2 9 

кандидатів наук, доцентів 12 10 5 10 18 10 

3 Середній вік штатних викладачів з наук. 

ступенями і вченими званнями, в т.ч. 

54,8 54,6 54,4 54,3 54,5 55,2 

докторів наук, професорів 62,3 63,3 63 62,2 62,3 62,1 

кандидатів наук, доцентів 45,5 47,7 46 45,4 45,5 48,3 

4 К-сть викладачів пенсійного віку, в т.ч. 62 51 50 42 44 37 

докторів наук професорів 18 26 18 15 14 13 

кандидатів наук, доцентів 35 22 32 26 27 20 
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1.5. Діяльність Навчально-наукового інституту заочної та 

післядипломної освіти 

 

Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти (далі – 

Інститут) є структурним підрозділом Львівського національного університету 

природокористування, предметом діяльності якого є підготовка фахівців з 

вищою освітою за відповідними освітніми програмами за заочною формою 

навчання та підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців 

для їх професійної діяльності за різними галузями.  

Згідно набору у 2022 році на заочну форму навчання було зараховано 

597 студентів, зокрема: ОС «Бакалавр» – 367 осіб; ОС «Магістр» – 230 осіб.  

З них, за освітнім ступенем «Бакалавр» на державну форму навчання 

зараховано 49 осіб, на платну – 318 студентів, що відповідно складає близько 

15% і 85%. За освітнім ступенем «Магістр» на державну форму навчання 

зараховано 46 осіб, за договором – 184 студентів, що відповідно складає 20% 

і 80% (в порівнянні з минулим роком дане співвідношення складало 10 і 

90%). 

У 2022 році за освітнім ступенем «Бакалавр» підготовка фахівців 

здійснювалася за двадцятьма п’ятьма спеціальностями, а за освітнім 

ступенем «Магістр» – за сімнадцятьма спеціальностями.  

Якщо говорити про контингент студентів Навчально-наукового 

інституту заочної та післядипломної освіти в цілому, то він складає 1257 

студентів (897 (бакалаврів) і 360 (магістрів)).  

Рух контингенту студентів станом на 01.11.2022 року показано в табл. 

1.8. 

Таблиця 1.8 

Формування контингенту студентів в ННІ ЗПО  

Зміст 
Освітні ступені 

Бакалавр Магістр Разом 

Залишок на 01.01.2022 926 191 1117 

Прийнято в навчальному році 367 230 597 

Прибуло з інших навчальних закладів, поновлено 38 9 47 

Випуск 386 58 444 

Переведено до інших вузів, інших видів навчання 14 4 18 

Вибуло до закінчення терміну навчання 34 8 42 

Кількість студентів на кінець періоду 897 360 1257 

 

Станом на 1 листопада 2022 року в Навчально-науковому інституті 

заочної та післядипломної освіти навчається 1257 студентів, з них на 

договірній основі – 1004 студенти, що приблизно становить 80% від 

загальної кількості, і 253 студентів за рахунок коштів державного бюджету, 

що приблизно становить 20% від загальної кількості. Доцільно зазначити, що 

структура підготовки фахівців за формами оплати за навчання 

(бюджет/договір) порівняно з 2021 р. суттєво не змінилась. З табл. 1 видно, 

що чисельність студентів становила: за ОС «Бакалавр» – 897 осіб, ОС 
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«Магістр» – 360 осіб. За освітнім ступенем «Бакалавр» частка осіб, що 

навчалися за рахунок коштів державного бюджету становить приблизно 20% 

від загальної кількості студентів даного освітнього ступеня, за ОС «Магістр» 

– 19%. Також у 2022 році (станом на 1 листопада 2022 року) було випущено 

444 здобувачів вищої освіти заочної форми навчання. Зокрема, це 386 

студентів ОС «Бакалавр» та 58 студентів ОС «Магістр». До кінця 2022 року 

відбудеться випуск ще 131 магістр. 

Таблиця 1.9. 

Контингент студентів в ННІ ЗПО в розрізі спеціальностей 

Освітня програма / 

Спеціальність 

Освітній ступень 

Всього 
Разом Бакалавр Магістр 

бюджет договір бюджет договір бюджет договір 

Облік і оподаткування 1 65 2 34 3 99 102 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 
9 49 2 16 11 65 76 

Економіка 2 22 0 8 2 30 32 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 
4 21 1 9 5 30 35 

Менеджмент 5 59 5 26 10 85 95 

Право 1 53 0 0 1 53 54 

Екологія 5 42 4 9 9 51 60 

Геодезія та землеустрій 14 61 3 62 17 123 140 

Захист і карантин рослин 3 4 0 0 3 4 7 

Туризм 1 47 2 4 3 51 54 

Інформаційні системи та 

технології 
6 17 2 8 8 25 33 

Автоматизовані 

компютерно-інтегровані 

технології 

4 15 0 0 4 15 19 

Комп'ютерні науки 4 3 0 0 4 3 7 

Агроінженерія 20 43 3 4 23 47 70 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

18 48 4 17 22 65 87 

Галузеве машинобудування 13 13 2 4 15 17 32 

Автомобільний транспорт 7 55 6 11 13 66 79 

Технології захисту 

навколишнього середовища 
4 1 0 0 4 1 5 

Маркетинг 0 2 0 0 0 2 2 

Міжнародні економічні 

відносини 
0 2 0 4 0 6 6 

Будівництво 26 47 16 42 42 89 131 

Дизайн 0 7 0 0 0 7 7 

Агрономія 32 28 14 34 46 62 108 

Садівництво та 

виноградарство 
5 3 2 0 7 3 10 
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Садово-паркове 

господарство 
1 5 0 0 1 5 6 

Разом 185 712 68 292 253 1004 1257 

 

Найбільше студентів навчається за спеціальністю «Геодезія та 

землеустрій» – 140 осіб, «Будівництво та цивільна інженерія» – 131 осіб, 

«Агрономія» – 108 осіб, «Облік і оподаткування» – 102 осіб.  

Чисельність студентів в розрізі спеціальностей, які навчаються на 

бюджетній і на договірній основі показано на рис. 1. 

 
Рис. 1.1.  Чисельність студентів ННІ ЗПО в розрізі спеціальностей, які 

навчаються на бюджетній і на договірній основі 

Навчання в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної 

освіти за ОС «Бакалавр» проводиться за повною та скороченою програмами. 

Це відображено у таблиці 1.10. 

Таблиця 1.10 

Контингент студентів в розрізі повної та скороченої форми навчання 

освітнього ступеня «Бакалавр» (станом на 1.11.2022 року) 

Курс 
Повна програма 

Разом 
Скорочена програма 

Разом 
Бюджет Договір Бюджет Договір 

І 34 181 215 22 98 120 

ІІ 30 72 102 27 147 174 

ІІІ 23 72 95 11 35 46 

ІV 11 70 81 х х Х 

V 27 39 66 х х Х 

Разом 125 434 559 60 280 340 

 

На освітньому ступені «Бакалавр» з повним терміном навчання в 

Навчально-науковому інституті навчається 559 осіб, а за скороченим 

терміном навчання 340 студентів, що становить – майже 40% від загальної 

кількості. Основна питома вага студентів скороченої програми навчання у 

загальній структурі припадає на контрактну форму навчання, тобто 82% 
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студентів навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб. За повною 

програмою навчання цей показник є дещо меншим і становить 77%.  

Крім заочної форми навчання предметом діяльності Навчально-

наукового інституту заочної та післядипломної освіти є також післядипломна 

освіта, яка дає можливість підвищити рівень знань і вмінь особою щодо 

виконання професійних обов’язків в сучасних умовах. В цьому напрямку 

Навчально-науковим інститутом проводиться навчальна робота за різними 

напрямами і формами. 

Зокрема, у 2022 році на базі Навчально-наукового інституту заочної та 

післядипломної освіти ЛНУП пройшли стажування та підвищення 

кваліфікації 63 науково-педагогічних і педагогічних працівників коледжів, 

які входять структуру університету, а також з інших вищих навчальних 

закладів України, з якими укладено договори про співпрацю.  

У межах угоди про співпрацю із Державною службою України з питань 

геодезії, картографії та кадастру Навчально-науковий інститут організовує 

роботу по проведенню курсів підвищення кваліфікації та кваліфікаційні 

іспити для отримання сертифікатів інженерами-землевпорядниками та 

інженерами-геодезистами з метою їхнього професійного зростання. Так, у 

минулому році Інститутом, згідно навчально-тематичного плану, який 

затверджено рішенням Кваліфікаційної комісії Держгеокадастру України, 

проводились курси підвищення кваліфікації, в яких прийняли участь 134 

інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів. Також 2022 року було 

проведено кваліфікаційні іспити на отримання сертифікатів інженерами-

землевпорядниками та інженерами-геодезистами, в загальній кількості 65 

осіб. 

У межах співпраці із Державною службою України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Навчально-науковим 

інститутом заочної та післядипломної освіти у 2022 році проводилось 

підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів фітосанітарних лабораторій 

України. Зокрема за такими напрямами: керівників і спеціалістів відділу 

фітосанітарних процедур, біологічного методу захисту рослин, аналітики 

пестицидів, агрохімікатів; відділу фітосанітарного аналізу (мікологи, 

бактеріологи, вірусологи, гербологи); відділу визначення посівних якостей 

насіння і товарних якостей садивного матеріалу; відділу реєстрації зразків 

об’єктів регулювання та оформлення документів; відділу фітосанітарного 

аналізу (ентомологи, фітогельмінтологи) та директорів і заступників 

лабораторій. Таке навчання пройшли 23 особи. 

У рамках співпраці з Львівським міським центром зайнятості 

Інститутом було підготовлено та пройшли процедуру відбору по тендеру 

наступні програми: комп’ютерна та інженерна графіка в середовищі 

«AutoCAD»; комп’ютерні технології обробки бухгалтерської інформації; 

основи комп’ютерного та веб-дизайну; основи ландшафтного дизайну та 

озеленення населених місць; сучасні технології вирощування 

сільськогосподарських культур та агротехнічні заходи підвищення їх 

врожайності; технічне обслуговування та ремонт сільськогосподарської 
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техніки. Проте у 2022 році через відсутність фінансування професійне 

навчання слухачів за підготовленими програмами не проводилось. На 2023 

рік, в міру забезпечення фінансування центром зайнятості, така робота буде 

відновлена. 

Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти ставить 

перед собою завдання – розширювати сфери співпраці, покращувати якість 

підготовки та збільшувати кількість студентів і слухачів задля задоволення 

індивідуальних потреб у особистісному та професійному зростанні, а також 

забезпечення потреб держави в кваліфікованих кадрах високого рівня 

професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально 

виконувати посадові функції, впроваджувати у сільськогосподарське 

виробництво новітні технології, сприяти подальшому соціально-

економічному розвитку суспільства. 
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2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

2.1. Загальна характеристика напрямів і результатів наукової 

діяльності  

 

Освітній процес у 2022 році забезпечують 304 науково-педагогічних 

працівника, з яких 277 працюють за основним місцем роботи. Серед 

керівників та виконавців науково-дослідних робіт університету – академік 

НААН України, член-кореспондент НААН України. 

У структурному плані основу матеріально-технічної бази наукового  

сектора ЛНУП складають: навчально-науковий центр; 11 науково-

навчальних лабораторій; експериментально-механічна майстерня; 3 

навчально-наукові інститути (селекції і технології картоплі, агрохімії, 

геодезії та землеустрою).  

За результатами наукових досліджень науковців ЛНУП за 2022 р. 

захищено дві дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.  

Результати наукових досліджень знайшли відображення у 4 

монографіях, 33 підручниках і навчальних посібниках, у понад 1 тис. статей у 

наукових виданнях. Ученими університету отримано 12 патентів. 

Редакційно-видавничим відділом ЛНУП за 2022 р. підготовлено і 

видано: 

1) Вісник Львівського національного університету природо-

користування. Серія «Агрономія», № 26. 

2) Вісник Львівського національного університету природо-

користування. Серія «Архітектура та будівництво», № 23. 

3) Вісник Львівського національного університету природо-

користування. Серія «Економіка АПК», № 29. 

4) Вісник Львівського національного університету природо-

користування. Серія «Агроінженерні дослідження», № 26. 

5) Науковий журнал ЛНУП «Аграрна економіка», Т.15, № 1-2. 

6) Науковий журнал ЛНУП «Аграрна економіка», Т.15, № 3-4. 

7) Вчені Львівського національного університету 

природокористування виробництву: каталог інноваційних розробок, вип. 22. 

8) Матеріали XХІІI Міжнародного науково-практичного форуму 

«Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських 

територій». 

9) Програма ХХІІI Міжнародного науково-практичного форуму 

«Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських 

територій». 

10) Тези доповідей Міжнародного студентського наукового форуму 

«Студентська молодь і науковий прогрес в АПК». 

11) Програма Міжнародного студентського наукового форуму 

«Студентська молодь і науковий прогрес в АПК».  

 

За 2022 р. у ЛНУП проведено 74 науково-організаційний заходи, з них 
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на загальноуніверситетському рівні – 5, на рівні окремих факультетів і 

кафедр – 69. 

На загальноуніверситетському рівні: 

1. Звітна студентська наукова конференція за результатами 

науково-дослідної роботи у 2021 р., 12-13 травня 2021 р. 

2. XХІІІ Міжнародний науково-практичний форум «Теорія і 

практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій», 04-

06 жовтня 2021 р. 

3. Міжнародний студентський науковий форум «Студентська 

молодь і науковий прогрес в АПК», 05-07 жовтня 2021 р. 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарні 

дослідження в аграрній сфері: філософський, історичний та мовознавчий 

аспекти», 04-06 жовтня 2022 р. 

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні 

технології в освіті», 04-06 жовтня 2022 р. 

 

Факультет агротехнологій і екології 

1. Науковий семінар «Поєднання традиційних й інноваційних 

методів селекційного процесу при створенні сортів і гібридів польових 

культур», 08 лютого 2022 р. 

2. Круглий стіл  «Нові сортові ресурси сільськогосподарських 

культур Львівщини, їх господарсько-біологічні особливості, генетичний 

потенціал та умови його реалізації», 10 лютого 2022 р. 

3. Круглий стіл «Шляхи розвитку експертного центру 

«Агротуристичний кластер» в контексті співпраці із стейкхолдерами», 11 

лютого 2022 р. 

4. Круглий стіл  «Європейський досвід поводження з відходами», 

20 лютого 2022 р.  

5. Науковий семінар «Огляд поширення інвазійних видів рослин на 

території західного Лісостепу України та методи їх обмеження», 29 березня 

2022 р. 

6. Круглий стіл «Імунодефіцити в тваринництві, їх етіологія та 

профілактика» 

7. Науковий семінар «Способи підвищення продуктивності 

природних та сіяних кормових угідь», 12 травня 2022 р. 

8. Семінар-зустріч виробників м’яких фруктів, власників приватних 

домоволодінь, представників Яворівського НПП, Львівського комунального 

підприємства «Зелене місто» та місцевих територіальних громад, 21 травня 

2022 р. 

9. Науково-практичний семінар «Стани та перспективи розвитку 

зеленого туризму в західному регіоні України, 08 червня 2022 р. 

10.  Міжнародна науково-практична конференція «Системи 

виробництва продукції рослинництва на основі екологостабілізуючих 

заходів», присвячена 100-річчю з дня народження професора Михайла 

Гончара, 04-06 жовтня 2022 р. 
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11.  Науково-практичний семінар «Теорія і практика сучасних 

проблем екології», 16 листопада 2022 р.  

 

Факультет будівництва та архітектури  

1. Круглий стіл «Дитячі дошкільні заклади фальдорфської 

педагогіки. Особливості інклюзивності будівель і споруд та їх територій», 25 

березня 2022 р. 

2. Науковий семінар «Вітчизняний та закордонний досвід 

використання  сталефібробетону в згинаних конструктивних елементах», 29 

березня 2022 р. 

3. Круглий стіл «Роль екоготелів в структурі просторового розвитку 

об’єднаних територіальних громад», 05 квітня 2022 р. 

4. Науковий семінар «Експериментально-теоретичні дослідження 

роботи залізобетонних елементів армованих просічно-витяжним листом», 7 

квітня 2022 р. 

5. Науковий семінар «Використання відходів виробництв та 

вторинної сировини для покращення фізико-механічних характеристик 

ніздрюватих бетонів» 28 квітня 2022 р. 

6. Круглий стіл «Духовна самореалізація та мистецтво як вершина 

самосвідомості людини – головна ціль сучасної архітектури», 05 травня 2022 

р. 

7. Студентська наукова конференція «Саміт Землі: історія, реальні 

результати, примарні ілюзії та перспективи на майбутнє», 18 травня 2022 р.  

8. Круглий стіл «Україна та Європа» з нагоди Дня Європи, 20 

травня 2022 р.  

9. Круглий стіл «Ріо-2022: 30-річна історія перемог та поразок 

Саміту Землі», 03 червня 2022 р. 

10.  Круглий стіл «Дослідження захисних властивостей 

вогнезахисних речовин та матеріалів», 25 травня 2022 р. 

11.  V Міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні 

технології і конструкції в будівництві та архітектура села», 16-17 червня 2022 

року. 

12.  Міжнародна науково-практична конференція «Архітектурні, 

конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві», 4-6 жовтня 

2022 р.  

13.  Круглий стіл, присвячений реалізації Грантової Угоди 

«Застосування принципів адаптивної архітектури у ревіталізації покинутих 

пам’яток архітектури спільної східноєвропейської спадщини» № 101084975 – 

Revitalization – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH в рамках програми ЄС 

Еразмус+, 06 жовтня 2022 р.  

14.  Наукова конференція «Проблеми відновлення соціальної 

інфраструктури та просторового розвитку територій повоєнної України», 27-

28 жовтня 2022 року. 
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15.  Наукова конференція, присвячена 300-річчю від дня народження 

Г. Сковороди: Григорій Савич Сковорода: філософ, письменник, педагог, 

22 листопада 2022 р. 

 

 

Факультет землевпорядкування та туризму  

1. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки та 

практики», 3 березня 2022 р. 

2. Круглий стіл «Програмне забезпечення для викладання різних 

мов під час онлайн-навчання в умовах епідемії коронавірусу та воєнного 

стану в Україні», 29 березня 2022 р. 

3. Круглий стіл «Роль та інструменти маркетингових досліджень у 

діяльності туристичних підприємств», 18 квітня 2022 р. 

4. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Актуальні питання землекористування та туризму в контексті сталого 

розвитку України», 18 травня 2022 р. 

5. Круглий стіл « Розкриття актуальних питань укладання 

лексикографічних джерел, проблеми творення новітніх термінологічних 

одиниць та психолінгвістичні аспекти», 21 квітня 2022 р. 

6. Круглий стіл “Діяльність туристичної галузі в умовах воєнного 

стану в Україні”, 19 травня 2022 р. 

7. Круглий стіл із стейкхолдерами  «Проблеми та перспективи 

розвитку сучасної геодезичної та землевпорядної науки, 31 травня 2022 р. 

8. Круглий стіл «Актуальні питання розвитку освіти і науки в галузі 

геодезії та землеустрою» на кафедрі геодезії і геоінформатики,  09 червня 

2022 р. 

9. Науково-практичний семінар «Сучасні технології в кадастрі», 20 

вересня 2022 р. 

10.  Заходи, присвячені Всесвітньому дню туризму, 5-річчю 

створення кафедри туризму ЛНУП, виставка-семінар «Сучасні тенденції 

розвитку активного туризму в Україні та світі», присвячена пам’яті доцента 

кафедри туризму Михайла Зеноновича Гамкала, 26 вересня 2022 р.; 

11.  Міжнародна науково-практична конференція «Земельні 

відносини у контексті просторового розвитку сільських територій», 4-6 

жовтня 2022 р. 

12.  Науковий семінар «Методика викладання іноземних мов під час 

комбінованого навчання студентів закладів вищої освіти в Україні», 22 

жовтня 2022 р.;  

13.  Науково-практичний семінар «Правовий режим використання 

земель водного фонду», 25 жовтня 2022 р. 

Факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій  

1. Круглий стіл «Енергетика сьогодення – стан та перспективи 

розвитку», 27 травня 2022 р. 
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2. Науково-практичний семінар  «Науково-практичні засади 

удосконалення  системи управління охороною праці на підприємстві», с. 

Воля Висоцька Львівського району, 30 червня 2022 р. 

3. Круглий стіл з проблем зварювання в рамках проведення 

практично-технічного семінару для зварювальників за участі провідних 

фахівців машинобудівних компаній, підприємств партнерів та інженерних 

служб аграрних підприємств, 27 вересня 2022 р. 

4. Вебінар компанії MANN+HUMMEL «Особливості конструкції 

сучасних фільтрів MANN-FILTER», 02 листопада 2022 р. 

5. Студентська олімпіада з налаштування посівних комплексів 

марки HORSCH на задану норму висіву, 08 листопада 2022 р. 

6. Тренінг, присвячений ознайомленню з модельним рядом 

тракторів марки ARION і AXION за участю представника компанії ТОВ 

«CLAAS Україна», 27-28 вересня 2022 р. 

7. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 

енергетичних систем в агропромисловому комплексі», приурочена до 15-

річчя кафедри електротехнічних систем, 4-6 жовтня 2022 р.  

8. Міжнародна науково-практична конференція «Техніка та 

технології агропромислового виробництва», 4-6 жовтня 2022 р.  

9. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні 

технології в енергетиці та АПК», 4-6 жовтня 2022 р.  

10. Круглий стіл викладачів і магістрантів кафедри ЕТС та 

представників ПАТ «Львівобленерго» «Стан і тенденції розвитку 

електротехнічної галузі України», 15 листопада 2022 р.  

 

Факультет управління, економіки та права 

1. IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та 

управлінський аспекти», 22-23.03.2022 р. 

2. Круглий стіл «Дистанційні онлайн-послуги Пенсійного фонду 

України», 14 квітня 2022 р. 

3. Науковий вебінар «Freelance в умовах сьогодення», разом з 

агенцією Semante Media Group, 21 квітня 2022 р. 

4. VIII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку», 8 травня 

2022 р. 

5. Науковий вебінар «Якісний менеджмент – основа ІТ індустрії.» 

разом з аутсорс компанією Temy.co., 20 травня 2022 р. 

6. I Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Організаційно-економічні та соціальні складові розвитку підприємництва», 

25 травня 2022 р. 

7. Круглий стіл «Цифровізація обліку та оподаткування: реалії та 

виклики сьогодення», 25 травня 2022 р. 
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8. Науковий вебінар «Як розпочати власну справу в нових реаліях. 

Шлях від ідеї до першого результату», разом з аутсорс компанією SemMedia, 

01 червня 2022 р. 

9. IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення 

інноваційного розвитку аграрного сектору економіки, сільських територій та 

країн V-4», 02 червня 2022 р.  

10.  XІ Міжнародна науково-практична конференція «Ефективність 

функціонування сільськогосподарських підприємств». Проблематика 2022 

«Ефективність інноваційного розвитку аграрних підприємств», 02-03 червня 

2022 р. 

11.  Круглий стіл «Шляхи реалізації та перспективи вдосконалення 

конституційних прав суб’єктів агробізнесу в умовах воєнного стану», 15 

червня 2022 р. 

12.  Науково-практичний семінар «Підприємництво: доступно, 

стисло, для жителів села», 14 вересня 2022 р.  

11.  Міжнародна науково-практична конференція «Організаційно-

економічний механізм розвитку агропромислового комплексу і сільських 

територій», 4-6 жовтня 2022 р.  

13.  Науково-практичний семінар «Фінансова децентралізація в 

умовах воєнного стану», 14 жовтня 2022 р.  

14.  Круглий стіл «Правові засади функціонування української мови 

як державної», 07 листопада 2022 р. 

15.  Науково-практичний семінар «Етапи та особливості створення 

успішного бізнесу у сфері надання логістичних послуг» разом з ТзОВ “Смарт 

Вей Логістик”, 08 листопада 2022 р. 

16.  Науково-практичний вебінар «Методологія управління 

проєктами. Традиційні та гнучкі методології управління проєктами» разом з 

агенцією Principal Software Engineer at UKEESS Software House, 10 листопада 

2022 р. 

17.  Круглий стіл «Облік і оподаткування в галузях економічної 

діяльності: специфіка організації та методики», 17 листопада 2022 р. 

18.  VI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Міжнародні економічні відносини України в умовах інтеграційних процесів: 

стан, проблеми та перспективи розвитку», 23-24 листопада 2022 р. 

19.  VI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції», 

07-08 грудня 2022 р. 

20.  Круглий стіл кафедри економіки та кафедри енергетики 

«Зміцнення енергетичної безпеки країни та відновлення економіки в 

повоєнний час», 09 грудня 2022 р. 

 

2.2. Підготовка наукових кадрів через аспірантуру  
 

У Львівському національному університеті природокористування 
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підготовка аспірантів здійснюється за наступними спеціальностями: 051 

Економіка, 073 Менеджмент, 101 Екологія, 133 Галузеве машинобудування, 

192 Будівництво та цивільна інженерія, 193 Геодезія та землеустрій, 201 

Агрономія. 

Набір до аспірантури у ЛНУП у 2022 році здійснено в кількості 32 

особи, з них: 6 осіб на очну денну форму навчання за рахунок видатків 

державного бюджету, 26 осіб  на очну денну форму навчання за кошти 

фізичних осіб, 1 особа  на очну вечірню форму навчання за кошти фізичних 

осіб та 1 особа  на заочну форму навчання за кошти фізичних осіб.   

   

  Станом на 21.11.2022 р. кількість аспірантів у ЛНУП становила 

60 осіб, у т. ч. тих, що навчаються за рахунок: 

видатків державного бюджету  – 27 осіб 

з них: в очній денній аспірантурі – 25 осіб 

     в очній вечірній аспірантурі – 2 особи 

коштів фізичних та/або юридичних осіб – 33 особи 

з них: в очній денній аспірантурі – 30 осіб 

     в очній вечірній аспірантурі – 1 особа 

     в заочній аспірантурі – 2 особи 

Із зазначеної кількості осіб навчалися: за спеціальністю 051 Економіка 

– 10 аспірантів (з них 5 за рахунок видатків державного бюджету), за спеці-

альністю 073 Менеджмент – 10 (4 за рахунок видатків державного бюджету), 

за спеціальністю 101 Екологія – 7 (4 за рахунок видатків державного 

бюджету), за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування – 8 (5 за рахунок 

видатків державного бюджету), за спеціальністю 192 Будівництво та 

цивільна інженерія – 8 (2 за рахунок видатків державного бюджету), за 

спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій – 11 (4 за рахунок видатків 

державного бюджету), за спеціальністю 201 Агрономія – 6 (3 за рахунок 

видатків державного бюджету). 

Ступінь доктора філософії продовжує здобувати один науково-

педагогічний працівник університету, прикріплений здобувачем вищої освіти 

ступеня доктора філософії поза аспірантурою за спеціальністю 051 

Економіка. 

Наукове керівництво аспірантами та здобувачами у 2022 році 

здійснювали 20 докторів наук та 9 кандидатів наук.  

У 2022 році успішно завершено  акредитацію 3 освітньо-наукових 

програм підготовки докторів філософії: 

- зі спеціальності 073 Менеджмент (гарант д.е.н., професор Ігор ЯЦІВ). 

Отримано сертифікат про акредитацію освітньо-наукової програми від 

20.04.2022 р. № 3282. Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої 

програми – до 01.07.2027. 

- зі спеціальності 201 Агрономія (гарант д.с.-г.н., професор Володимир 

ЛИХОЧВОР). Отримано сертифікат про акредитацію освітньо-наукової 

програми від 20.04.2022 р. № 3282. Строк дії сертифіката про акредитацію 

освітньої програми – до 01.07.2027. 
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- зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування (гарант д.т.н., 

професор Іван КЕРНИЦЬКИЙ). Отримано сертифікат про акредитацію 

освітньо-наукової програми від 23.06.2022 р. № 3494. Строк дії сертифіката 

про акредитацію освітньої програми до – 01.07.2027. 

Відбувся випуск шести аспірантів, з яких: 3 за спеціальністю 051 

Економіка, 1 – за спеціальністю 073 Менеджмент, 1 – за спеціальністю 101 

Екологія, 1 – за спеціальністю 201 Агрономія. Аспіранти пройшли наукові 

семінари, за результатами яких було прийнято позитивні висновки про 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів їх 

дисертацій.  

У 2022 році захистили дисертації на здобуття ступеня доктора 

філософії два аспіранти:  

ГНАТІВ Ігор Романович, галузь знань 10 «Природничі науки», 

спеціальність 101 «Екологія». Тема дисертації: «Антропогенна 

трансформація природних функцій водозбірної екосистеми річки Стрий». 

Науковий керівник – д.б.н., професор, академік НААН України Володимир 

СНІТИНСЬКИЙ.  

КОЛОДІЙ Ірина Володимирівна, галузь знань 07 «Управління та 

адміністрування»,  спеціальність 073 «Менеджмент». Тема дисертації: 

«Організаційно-економічні засади антикризового управління у 

сільськогосподарських підприємствах». Науковий керівник – к.е.н., доцент 

Володимир КОВАЛІВ. 

 

2.3. Виконання науково-дослідних робіт, винахідницька та 

інноваційна діяльність 

 

2.3.1. Результати досліджень за темами науково-дослідних робіт  

колективів учених факультетів 

Наукова робота у Львівському національному університеті 

природокористування у 2022 р. здійснювалась за напрямками, що 

відповідають зареєстрованим на період 2021-2025 рр. темам. 

Факультет механіки, енергетики та інформаційних технологій.  
Комплексне наукове дослідження на тему «Розробка інноваційно-

інформаційних, проектно-керованих, ресурсоощадних систем, технологій 

і технічних засобів для агропромислового виробництва та його 

енергозабезпечення» (0121U109289).  

За 2022 рік отримані такі результати: 

Підтема 1 кафедри автомобілів і тракторів (АТ). Використання 

автомобільного транспорту в аграрному секторі 

Здійснена експлуатаційно-економічна характеристика використання 

транспорту в сільському господарстві, розглянутий марочний склад 

транспортних засобів в аграрних підприємствах, проаналізований стан 

дорожніх умов і залежність втрат врожаю від якості дорожнього покриття, 

проведений економічний аналіз стану транспортного парку 

сільськогосподарських товаровиробників, вивчений досвід створення і 
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функціонування сервісних підприємств, висвітлені питання оперативного 

управління і організації роботи транспорту в аграрному секторі. 

Науковий керівник – д.т.н., професор Крайник Л.В. 

Підтема 2 каф. АТ. Дослідження тягово-зчіпних, ергономічних та 

екологічних властивостей колісних транспортних засобів в різник 

умовах експлуатації 

Проаналізовані чинники, що мають вплив на тягово-зчіпні, ергономічні 

та екологічні властивості колісних транспортних засобів. Розглянуто ґрунт не 

лише як середовище для проростання сільськогосподарських культур, але і 

як несучу основу, по якій рухаються колісні транспортні засоби.  

Запропонована конструкція пристрою для визначення несучої здатності 

ґрунту, яка дозволяє в лабораторних умовах провести дослідження зразків 

ґрунту, запобігаючи при цьому кришенню відібраних зразків. 

Науковий керівник – к.т.н., доц. Шевчук Р.С. 

Підтема 3 каф. АТ. Дослідження конструктивно-технологічних 

параметрів машин для передпосівної та післязбиральної обробки 

дрібнонасіннєвих культур 

Встановлено, що одним з найбільш простих і ефективних методів 

передпосівної обробки насіння є вплив на нього електричним полем 

промислової частоти. Електрообробка сприяє збільшенню енергії 

проростання та схожості насіння, висоти рослин, маси 1000 зерен, приросту 

кормової і насіннєвої продуктивності рослин. 

Проведеними дослідженнями доведено ефективність передпосівної 

стимуляції насіння соняшника електричним полем коронного розряду. 

Встановлено, що за всіх режимів електрообробки його посівні якості – 

енергія проростання та лабораторна схожість перевищували контроль. 

Найефективнішими виявилися режими, при яких напруженість електричного 

поля Е = 2,5 кВ/см та експозиція t = 20 с, і Е = 2 кВ/см та t = 30 с. Отримані 

результати можуть бути передумовою впровадження передпосівної 

електрообробки насіння соняшнику у виробничий процес. 

Науковий керівник – к.т.н., проф. Ковалишин С.Й. 

Підтема 4 каф. АТ. Обґрунтування ефективності впровадження 

супутникових систем моніторингу автотракторної техніки 

Проведено дослідження з обґрунтування та апробації телематичних 

комплексів і модулів для автоматизації виробничих процесів підприємств. 

Розроблено комплекс  обладнання для автоматизованого моніторингу, обміну 

та збору даних щодо техніко-економічних показників роботи автотракторної 

техніки. Запропоновано технічні рішення щодо автоматизованого контролю 

техніки та підвищення ефективності її експлуатації. 

Науковий керівник – к.т.н., доц. Сукач О.М. 

Підтема кафедри ЕТС: «Розроблення екологічно чистих та 

надійних покриттів для захисту й зміцнення металевих виробів 

електротехнічного призначення; математичне моделювання елементів 

електричних мереж; розроблення програмно-апаратних засобів 

застосування відновлювальних джерел енергії». Науковий керівник – 
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д.т.н., професор Калахан О.С. 

В межах етапу «Розроблення нових екологічно чистих 

високоефективних покриттів для захисту й зміцнення металевих виробів 

енергетичного та електротехнічного призначення (проф. Калахан О. С., доц. 

Гошко М. О.). Показано ефективність поєднання двох технологій: 

газотермічного напилення алюмінієвих легованих покриттів з наступним 

плазмоелектролітним оксидуванням (ПЕО оброблення). Леговані ПЕО шари 

мають меншу поруватість (2-3%), більшу твердість до 2000 HV та вміст 

корунду до 70% легованого міддю, нікелем або титаном (α-CuAl2O3, α-

NiAl2O3, α-TiAl2O3). Абразивна зносостійкість ПЕО шарів на газотермічних 

алюмінієвих покриттях зростає в 5-6 разів за підвищення в ПЕО шарах 

корунду легованого міддю, нікелем (5-10% мас.) або титаном 20-40% мас. та 

10% мас. карбідів SiC, B4C.  

В межах етапу «Математичне моделювання елементів електричних 

мереж» (проф. Чабан А. В.,  в.о.доц. Левонюк В. Р.). Використовуючи підходи, 

які ґрунтуються на основах теорії електромагнітного поля, варіаційних 

принципів і модифікованого принципу Гамільтона – Остроградського, 

побудовано математичну модель електротехнічної системи пересилання енергії, 

яка складається з силового трансформатора та довгої лінії електропередачі 

надвисокої напруги, розглянутих у симетричних режимах. Удосконалено 

математичну модель довгої лінії електропередачі, яка враховує грозозахисні 

троси. Розроблені математичні моделі послужили підґрунтям для написання 

програмних кодів алгоритмічною мовою програмування VisualFortran за 

допомогою яких проаналізовано перехідні електромагнітні процеси у лініях 

електропередач за нормальних та аварійних режимів роботи.  

Підтема 1 кафедри управління проектам та безпеки виробництва – 

Розробка методів та моделей управління проектами функціонування та 

розвитку аграрного виробництва» 

Для запобігання випадкам травмування, отруєння працівників, аваріям 

та іншім надзвичайним ситуаціям, що можуть виникати у проектах 

сільськогосподарських підприємств (СГП), розроблено методику 

ідентифікації небезпек та оцінювання ризиків. Вона має спрямування на 

запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечує встановлення пріоритетів 

діяльності, документування інформації про ризики і обґрунтовує 

використання необхідних заходів безпеки трудових ресурсів у проектах СГП.  

За допомогою цієї методики визначаються обов’язки і повноваження 

посадових осіб відповідальних за стан охорони праці у проектах СГП. Під 

час ідентифікації небезпек оцінюються ризики, визначаються їх величини, 

можливі наслідки прояву небезпек та приймається рішення щодо 

допустимості чи неприйнятності ризиків.  

Науковий керівник – к.т.н., доцент В.О.Тимочко 

Підтема 2 кафедри управління проектам та безпеки виробництва –  

Обґрунтування заходів запобігання виробничим та техногенним 

небезпекам у виробничих процесах проектів АПК на підставі 

моделювання небезпечних ситуацій. 
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Робота спрямована на вивчення особливостей оцінки професійних 

ризиків травмування працівників під час обприскування 

сільськогосподарських культур. Обґрунтовано перелік можливих ризиків, які 

зумовлюються ймовірним отруєнням працівників пестицидами, 

травмуванням робочими органами тракторів, оприскувачів та машин для 

приготування робочих сумішей, а також травмуванням працівників внаслідок 

дії інших небезпечних чинників. Рівень ризику виникнення небезпечних 

ситуацій розраховано за методикою експертних оцінок як добуток показників 

ймовірності виникнення подій, важкості травмування та показника думки 

експертів.  

Обґрунтовано додаткові організаційні та технічні заходи захисту від 

небезпек, а саме проведення щозмінного медичного огляду, потреба 

резервування засобів індивідуального захисту, використання додаткового 

устаткування для оперативного контролю метеорологічних умов та 

агронавігатора для контролю за режимами руху агрегату та запобігання його 

пошкодження перешкодами на полі та ін., які зменшують імовірність 

травмування працівників. Використання запропонованих запобіжних заходів 

дасть змогу мінімізувати загрози здоров’ю працівників під час хімічного 

захисту рослин обприскуванням. 

Наукові керівники – к.т.н., доцент В.О.Тимочко, к.т.н., доцент 

Городецький І.М. 

У рамках розділу «Проектування інтелектуальних інформаційних 

систем, комп’ютерно-інтегрованих технологій, енергозберігаючих машин та 

технічних засобів автоматизації, обґрунтування методологічних підходів та 

розробка інструментарію управління інтегрованими проектами 

агропромислового виробництва» кафедри інформаційних систем та 

технологій (керівник д.т.н. Тригуба А.М) виконано наступне.  

Розроблено підхід, алгоритм та інтелектуальну систему підтримки 

управлінських рішень для прогнозування фонду часу на виконання 

механізованого хімічного захисту рослин та інших операцій. Запропонована 

інтелектуальна система підтримки прийняття управлінських рішень 

забезпечує системне врахування множини мінливих агрометеорологічних 

складових виробничої системи механізованого хімічного захисту рослин та їх 

вплив на прогнозований фонд часу виконання відповідних робіт 

технологічних карт. 

На підставі використання розробленої інтелектуальної системи 

підтримки управлінських рішень запропоновано методику прогнозування 

фонду часу на виконання механізованого хімічного захисту рослин та 

відповідних природно-кліматичних і виробничих умов. Обґрунтовано модель 

кліматично допустимого фонду часу для механізованого хімічного захисту 

рослин впродовж доби за травень місяць, яку описували розподілом 

Вейбулла.  

Окремо на основі досліджень кафедри запропоновано розширити 

можливості відомого імітансного методу для контролю показників якості 

овочевої продукції, а саме соку. Для імітансного контролю показників якості  
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запропоновано використовувати віртуальний засіб вимірювання на основі 

апаратно-програмної платформи LabVIEW з використанням блоку NI USB 

6009. Таке виконання дає змогу у виробничих умовах за незначних витрат 

оперативно контролювати якість овочевої продукції, зокрема тієї, яка 

призначена для переробки на сік. 

Підтема кафедри фізики та інженерної механіки: Дослідження 

фізичних властивостей об’єктів біологічного та неорганічного походження 

(керівник професор Мягкота С.В.).  

Завдання 1. Дослідження закономірностей багатопроменевої 

інтерференції плівкових діелектричних структур (доцент Кушнір О.П.).  

Виведено аналітичні вирази для значень товщин двох довільних шарів 

слабопоглинального багатошарового покриття, за яких досягнуто нульове 

значення коефіцієнта відбивання. Запропоновано числову процедуру пошуку 

товщин додаткових одного або двох шарів покриття, які дозволяють 

досягнути високого коефіцієнта пропускання. Використання загальних умов 

просвітлення багатошарового покриття шляхом визначення фазових товщин 

двох довільних шарів дозволило запропонувати метод проектування 

вузькосмугового фільтра на основі згаданої неоднорідної структури.  

Підтема кафедри фізики та інженерної механіки: Розв’язування 

інженерних задач об’єктів складної геометричної форми. 

Завдання 1. Розв’язування інженерних задач об’єктів складної 

геометричної форми методами теоретичної механіки (науковий керівник – 

к.ф.-м.н. доц. Пономаренко О.М.). 

Розроблено схему пристрою для розділення суміші насіння двох різних 

сільськогосподарських культур. Принцип дії пристрою полягає в тому, що 

насіння культури з меншим коефіцієнтом тертя ковзання буде ковзати по 

гірці вниз, а насіння культури з більшим коефіцієнтом тертя ковзання буде 

рухатись вгору разом з сепарувальною гіркою. Обґрунтовано кут 

встановлення до горизонту очисного пристрою.  

Завдання. 2. Теплові задачі тертя для вузлів із співдотичними 

поверхнями (науковий керівник – к.т.н., доц. Семерак В.М.).  

Тепловий нагрів під час гальмування має вирішальний вплив на фізико-

механічні і фрикційно-зношувальні властивості матеріалів та визначає межі 

їх застосування. Встановлено умови фрикційного контакту: зменшення площі 

контурної і номінальної ділянок контакту, підвищення температури на них, 

нерівномірність її розподілу по поверхні тертя. Встановлено значення  

градієнтів температур при визначенні ефективної глибини прогрівання, що 

мають однозначні функціональні зв’язки з кінематичними і динамічними 

параметрами процесу гальмування, властивостями матеріалу, з режимами і 

способами охолодження та іншими характеристиками. Розраховано робочі 

характеристики гальм, тепловий режим гальмування та фізико-механічні 

властивості матеріалів фрикційної пари.  

Підтема 1 кафедри машинобудування (КМ). Вібраційні пересувні 

механізми у робототехнічних системах. 

Для маніпулятора промислового робота, що використовується у 
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гнучких автоматизованих комплексах, на основі аналізу впливу параметрів 

режиму роботи на його характер руху вдосконалено та запропоновано нові 

конструктивні схеми, виконано моделювання на основі теорії вібраційного 

переміщення, що дозволило запропонувати та обґрунтувати раціональну 

реалізація складного руху вібраційного пересувного пристрою. 

Комплексне наукове дослідження на тему «Підвищення ефективності 

використання техніки та забезпечення довговічності деталей тягово-

транспортних машин комплексним впливом з застосуванням методів 

неруйнівного контролю якості та machine learning» (0121U114231). За 2022 

рік отримані такі результати: 

Підтема 2 КМ. Використання методів комп’ютерного зору для 

підвищення точності визначення механічних властивостей структурних 

складових сталей, що використовуються в аграрному виробництві. 

З використанням методів комп’ютерного зору при обробці структурних 

складових металографічних зображень та відновлювального відбитка оцінено 

вплив основних факторів на похибку вимірювання мікротвердості феритної, 

аустенітної та карбідної складових сталей та чавунів: величини та швидкості 

навантаження індентора, жорсткості підкладки, поля розподілу пластичних 

деформацій навколо відбитка, якості підготовки поверхні, вплив меж зерен та 

релаксації форми відбитків з часом. Для кожної з досліджуваних фаз – 

фериту, аустеніту та цементиту визначені основні фактори, що мають вплив 

на точність вимірювань методом відновленого відбитку та уточнені 

рекомендації стандарту ASTM E384-17 «Standard Test Method for 

Microindentation Hardness of Materials».  

Підтема 3 КМ. Підвищення експлуатаційних властивостей 

відцентроволитих чавунних валків з робочим шаром з хромистого чавуну з 

оцінкою мікроструктури методами комп’ютерного зору. 

На підставі комплексних досліджень експлуатаційної стійкості 

прокатних валків (масою до 18 тон), з ідентифікацією пошкоджуваності 

поверхні методами комп’ютерного зору, встановлені основні критерії, що 

описують якість та зношуваність прокатних валків з робочим шаром з 

хромистого чавуну. Для прогнозування експлуатаційної стійкості 

запропоновано використовувати моделі, що встановлюють взаємозв'язок між 

хімічним складом, співвідношенням структурних компонентів, умовами 

утворення робочого шару, параметрами термічної обробки, механічних та 

експлуатаційних властивостей.  

Підтема кафедри енергетики: Системи та засоби енергозабезпечення 

об'єктів аграрного виробництва з використанням відновлюваних джерел 

енергії (Науковий керівник – професор Боярчук В.М.) За 2022 рік отримані 

такі результати: Здійснено обґрунтування параметрів та дослідження 

геліосушарки з гравійним теплоакумулятором для сушіння овочів та фруктів. 

Розроблено методологічні основи математичного та комп'ютерного 

моделювання процесів надходження відновлюваних джерел енергії на 

сприймаючу площину, зокрема, енергії вітрового потоку, сонячної радіації, 

теплоти навколишнього середовища та надр. Здійснено розробку 



35 
 

комп’ютерних моделей засобів перетворення відновлюваних джерел енергії у 

теплову та електричну.  

Факультет управління, економіки та права  

Комплексна тема наукових досліджень «Механізми забезпечення 

інноваційного розвитку аграрного сектора економіки та сільських 

територій»  (0121U108898).  

Основні результати за 2022 рік.  

У рамках  підтеми кафедри економіки «Інноватизація  економіки як 

чинник зрівноваженого розвитку сільських регіонів та формування 

продовольчої безпеки країни» (керівник д.е.н., професор Черевко Г. В.) 

виконано наступне. 

Опрацьовані пропозиції щодо активізації інноваційну діяльність під-

приємств через впровадження технічних та технологічних розробок, інших 

нововведень для підвищення конкурентоспроможності суб’єкта 

господарювання та його адаптації до мінливих умов зовнішнього 

середовища. Сформульовано засади економіки вражень, які доцільно 

імплементувати у практику господарювання підприємства як напрямок її 

інноватизації.  

Запропоновано оптимізацію виробничої програми для 

сільськогосподарських підприємств, побудовану на результатах економіко-

математичного моделювання, де ключова роль відводиться рівню 

виробничого потенціалу підприємств. Результати моделювання дають змогу 

вибрати оптимальний критерій щодо прийняття рішень для побудови 

оптимального сценарію розвитку підприємства. 

Науковці кафедри обліку та оподаткування працювали над підтемою  

«Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів 

господарювання в аграрній сфері» (науковий керівник – д.е.н., професор 

Гнатишин Л. Б.). 

Обґрунтовано теоретичні та методичні аспекти інституційного 

забезпечення розвитку обліку та оподаткування в аграрній сфері в частині 

виокремлення ключових переваг та недоліків спрощеної систем 

оподаткування. Сформульовано пропозиції щодо подолання існуючих 

недоліків. 

Обґрунтовано методику первинного, аналітичного та синтетичного 

обліку вирощування енергетичної верби та оприбуткування готової продукції 

в умовах застосування бухгалтерського програмного продукту BAS. 

Запропоновано інноваційний підхід до вдосконалення обліково-аналітичного 

забезпечення у сфері впровадження нових технологій вирощування 

енергетичної верби та розробки науково обґрунтованих стратегій розвитку 

сектору біоенергетики через вплив цифровізації облікових та виробничих 

процесів. 

Підтема кафедри менеджмену ім. проф. Є. В. Храпливого –  

«Формування інноваційної моделі менеджменту в АПК та управління 

соціально-економічним розвитком сільських територій» (науковий 

керіник – к.е.н., доцент Войнича Л. Й.). 
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Узагальнено сучасні підходи до формування системи менеджменту та 

розроблено рекомендації щодо його удосконалення, які передбачають 

розвиток системи управління підприємством та його складовими частинами 

на основі ефективних організаційних, кадрових і технічних рішень, 

оптимізації процесів прийняття рішень та покращання інформаційних 

потоків тощо. 

Розроблено рекомендації щодо удосконалення систем управління 

персоналом підприємств АПК, які полягають у проведенні комплексу заходів 

щодо переходу від існуючого стану до цільового в частині реалізації 

програми навчання керівників з метою підвищення у них рівня 

сформованості управлінських навиків,  забезпечення впровадження 

розроблених  технологій з управління персоналом, реалізації програми з 

підвищення рівня задоволеності працею, лояльності до підприємств, 

формування в них мотивів для досягнення цілей підприємств.  

Окреслено ключові аспекти управління сталим розвитком сільських 

територій в частині розробки теоретичних засад реформування механізму 

управління у діяльності підприємств незалежно від форм власності та видів 

діяльності у сучасних ринкових умовах.  

 Підтема кафедри фінансів, банківської справи та страхування – 

«Вдосконалення фінансового механізму інноваційного розвитку аграрного 

сектора економіки та сільських територій» (науковий керівник – к.е.н., 

доцент Грицина О. В.) 

Робота науковців кафедри була спрямована на обґрунтування ефектів 

від пільгового оподаткування під час карантину та воєнного стану, які 

сприяють помірному розвитку та функціонування малого та середнього 

бізнесу з метою недопущення втрати робочих місць, масовій трудовій 

міграції та сплаті обов'язкових податкових платежів у мінімальному розмірі.  

Сформульовано пропозиції щодо створення агропромислових 

страхових організацій і товариств взаємного страхування, діяльність яких 

побудована на співпраці держави та приватного сектора.  

Обґрунтовано необхідність врахування факторів ризику в аграрній 

сфері шляхом здійснення діагностики фінансового стану за допомогою 

моделей оцінки ймовірної кризи та банкрутства. Досліджено і виокремлено 

переваги та недоліки використання дискримінантних моделей, які 

розроблені закордонними та вітчизняними науковцями з метою 

покращення фінансово-економічних результатів діяльності 

сільськогосподарських підприємств.  

Запропоновано підтримувати орієнтир на зниження навантаження на 

фонд оплати праці цілому та спрощення і зменшення податків для 

фізичних-осіб підприємців і позбавлення їх обов’язкової сплати ЄСВ. 

Підтема кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – 

«Організаційно-економічне та аналітичне забезпечення розвитку 

підприємництва» (науковий керівник – д.е.н., професор Губені Ю. Е.) 

Систематизовано критерії соціального підприємництва – соціальна 

діяльність, самоокупність і фінансова стійкість та інноваційність, які поряд із  
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високою культурою ведення бізнесу допоможуть забезпечувати 

міжсекторальну співпрацю між місцевого самоврядування, бізнесу, ЗМІ, 

громадських організацій, навчальних закладів з метою розв’язання ключових 

проблем діяльності соціальних підприємств. 

Сформульовані пропозиції щодо досягнення конкурентних переваг 

підприємств через диверсифікацію виробництва, кооперацію та 

агропромислову інтеграцію суб’єктів аграрного підприємництва. 

Підтема кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу – 

«Маркетингове середовище інноваційного розвитку агробізнесу в Україні 

та на міжнародному рівні» (науковий керівник – к.е.н., доцент Линдюк 

А.О.). 

Розроблено перспективну модель стратегії маркетингового управління 

підприємствами олійно-жирової галузі з урахуванням оптимізації стратегії 

розвитку завдяки, яка передбачає: запобігання ризикам (соціальним, 

економічним, екологічним, юридичним); збільшення кола обслуговування 

клієнтів та частки ринку; мотивацію співробітників підприємства; 

оптимізацію операційних процесів та зменшення виробничих витрат; 

покращення інвестиційного клімату; поліпшення фінансових та економічних 

показників діяльності компанії.  

Розроблено маркетинговий план розвитку агроосель, в якому визначені 

потреби туристів, котрі користуватимуться туристичними послугами у 

Львівській області, та здійснено прогноз, яких саме послуг вони потребують. 

Сформовано маркетингову стратегію розвитку сільського зеленого туризму у 

межах Львівської області що включає активізацію державної підтримки 

розвитку сільського зеленого туризму, врегулювання інституційної бази у 

наведеній сфері, провадження популяризації СЗТ поміж сільських жителів, 

навчання і тренінги для власників агроосель, активну промоцію СЗТ регіону, 

організацію місцевих етнографічних фестивалів і майстер-класів. 

Досліджено напрямки, за допомогою яких аутсорсинг сприяє активній 

участі країн, що розвиваються, у торгівлі на міжнародному ринку 

інформаційних послуг, їх співпраці з розвинутими країнами для взаємної 

вигоди та обміну досвідом. Проаналізовано можливість та доцільність 

застосування вказаного досвіду українськими бізнес-структурами.  

 

Тема наукових досліджень «Правове регулювання функціонування 

агробізнесу в Україні» (номер держреєстрації 0119U100252). Виконавець – 

колектив кафедри права.  

У 2022 році в рамках цієї теми:  

Досліджували організаційно-правові засадами виробництва, переробки 

та реалізації сільськогосподарської продукції, під якими слід розуміти норми, 

які містяться в правових документах і якими впорядковано таку діяльність. 

Визначено суттєву роль деонтологічних атракцій в функціонування 

юридичних служб у сфері агробізнесу. Виокремлено наступні деонтологічні 

підходи у функціонуванні юридичної служби у сфері агробізнесу: 

прогностичний (підхід на випередження, котрий повинен  пропонувати 
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сучасний фокус, який відображає майбутні проблеми агробізнесу); проектний 

(характеризує роботу юридичного відділу на всіх етапах прийняття рішення); 

аналітичний підхід (у тому числі відділ юридичного супроводу враховує 

фактори фундаментального аналізу використання теорії оптимізації 

виробництва).  

Акцентовано на потребу впровадження наступних деонтологічних 

принципів при функціонуванні юридичної служби у сфері агробізнесу, серед 

них сприяння екологізації сфери виробництва; впровадження новітніх форм 

організації бізнесу; забезпечення інтересів громадянського суспільства та 

територіальних громад; комплементарний підхід партнерських 

взаємовідносин всіх суб’єктів агропромислової політики в державі.  

Проаналізовано міжнародно-правові стандарти, сучасні норми правового 

регулювання суспільних відносин у різних сферах аграрної галузі.  

Сформульовані пропозицій щодо необхідності кодифікації норм 

міжнародного права, які врегульовують відносини за участю аграрних 

транснаціональних корпорацій. Проведено аналіз порядку створення та 

функціонування суб’єктів господарювання у сфері агробізнесу в Україні, 

Європейському Союзі та Стародавньому Римі.  

Здійснено аналіз особливостей права на судовий захист щодо суб’єктів 

агробізнесу в Україні. Доведено, що судовий захист суб’єктів агробізнесу 

може здійснюватись у різних видах судочинства в Україні, зокрема в межах 

господарського, адміністративного та цивільного процесів. Проаналізовано 

особливості примусового виконання судових рішень за участю суб’єктів 

агробізнесу України. 

 

Факультет агротехнологій і екології  

Комплексна тема наукових досліджень «Розробити інноваційні 

системи підвищення продуктивності агрофітоценозів на основі 

екологостабілізуючих заходів збереження та покращення стану 

навколишнього природного середовища в умовах динамічних змін 

клімату Західного  регіону України» (номер державної реєстрації 

0121U109748).  

У 2022 році в рамках цієї теми виконані дослідження на окремих 

кафедрах факультету: 

Кафедра генетики, селекції та захисту рослин 

Виконувалися наукові дослідження з тематики «Селекція картоплі на 

комплекс господарсько-цінних ознак, моніторинг фітосанітарного стану 

агроценозів основних польових культур і розробка ефективних систем 

управління чисельністю шкідливих організмів та вивчення впливу 

технологічних процесів на формування  врожайних і посівних якостей 

насіння  зернових культур і картоплі в умовах західного регіону України». 

Завдання 1. Створення якісно нового вихідного матеріалу для селекції 

картоплі на комплекс господарсько-цінних ознак. 

Продовжувалась робота по вдосконаленій працівниками кафедри 

методиці селекційного процесу створення високопродуктивних сортів 
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картоплі з комплексною стійкістю до шкідливих біотичних та несприятливих 

абіотичних факторів пов’язаних з динамічними змінами клімату.  

Продовжувалося розмноження новоствореного сорту картоплі 

Шляхетна, одержаного методом складної ступінчастої гібридизації за участю 

батьківських форм українського і зарубіжного походження. У результаті 

отримано 500 кілограм  оригінального насіннєвого матеріалу, що дозволить  

даний сорт передати Українському інституту експертизи сортів рослин для 

випробування в 2023 році. 

У 2022 році завершена робота над створенням нового сорту картоплі 

Переможна (Гібрид 02/12-18), який відноситься до середньостиглої групи, 

столового використання і відзначається підвищеною стійкістю до 

фітофторозу, вірусних хвороб, ракостійкий.  

Завдання 2. Моніторинг фітосанітарного стану агроценозів основних 

польових культур та розробка ефективних систем управління чисельністю 

шкідливих організмів. 

Проведено моніторинг фіто санітарного стану  ріпаку озимого та 

розроблена система захисту посівів від хвороб і шкідників.  З метою  

контролювання їх чисельності розробляються організаційні, запобіжні 

(превентивні), механічні, хімічні та біологічні заходи.  

 

Кафедра екології 

Наукові дослідження кафедри екології спрямовані на виконання 

підтеми «Екологічна оцінка стану природних та агроекосистем західного 

регіону України».  

У процесі виконання наукової тематики за розділом 2 «Дослідження 

впливу антропогенних факторів на фізико-хімічні властивості, 

гідродинамічні процеси та якість води гідроекосистeм» виявлено значний 

вплив гідродинамічно-активних ділянок в басейні річки Стрий на процеси 

природного самоочищення поверхневих вод, зокрема  на показники якості 

води свердловин Стрийського водозабору. 

Вдосконалено і запроваджено методику досліджень факторів 

формування хімічного складу природних вод басейну р. Стрий, яка дозволяє 

інтегрально порівнювати найрізноманітніші природні та антропогенні впливи 

і виділити найважливіші параметри для проведення їхнього детального 

аналізу. 

У процесі виконання наукової тематики за розділом 1 «Аналіз впливу 

екологічних факторів на окремі групи біоти агроекосистем, об’єктів ПЗФ і 

селітебних  територій» виявлено, що збереження болотних екосистем Біо-

сферного резервату «Розточчя» залежить від гідрологічного режиму цих 

боліт та вказує на необхідність його покращення.  

 

 Кафедра технологій у рослинництві 

Кафедрою виконувалися дослідження на  тему «Розробити для зони 

західного Лісостепу новітні системи формування  продуктивності с.-г.  

культур, адаптованих до змін клімату». 
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У процесі виконання наукової тематики за розділом 1 «Створення 

високопродуктивних сортів картоплі придатних для промислової переробки» 

новостворений сорту картоплі Степанія пройшов перший рік польових і 

лабораторних досліджень державної кваліфікаційної експертизи 

Продовжуються польові дослідження перспективного гібриду 369-93 

(Мавка х Гранола) та підготовка його до передачі в державну кваліфікаційну 

експертизу. Ведеться первинне насінництво нового районованого сорту 

картоплі Княжа. 

Розробляються рекомендації щодо агротехнологічних основ 

ефективного застосування соломи, післяжнивних решток і сидератів за 

органічного виробництва сільськогосподарських продукції.   

 Продовжуються дослідження з питань агробіологічні особливості 

формування в умовах західного Лісостепу продуктивності амаранту 

зернового і сої в результаті яких отримано проміжні результати.  

 

Кафедра садівництва та овочівництва ім. проф. І.П. Гулька 

Наукові дослідження кафедри спрямовані на виконання теми:  

«Розробка інноваційних систем підвищення продуктивності плодових та 

овочевих культур в умовах динамічних змін клімату»: 

- обґрунтовано для нових сортів яблуні переваги застосування у 

плодовому розсаднику підщеп 62-223 та ММ 102, які забезпечували найвищу 

продуктивність та якість саджанцям  як за параметрами надземної частини, 

так і кореневої системи;   

- доведено високу ефективність застосування під  час вегетації гербіциду 

з д. р. римсульфурон у  розсадниках кісточкових культур (слива, персик, 

абрикос, вишня та черешня) та гербіциду д. р. метрибузин для зерняткових 

культур (яблуні та груші), що забезпечувало більш ефективне обмеження 

росту однодольних та дводольних бур’янів;   

- продовжували дослідження продуктивності і якості саджанців різних 

сортів абрикоса, груші, яблуні, сливи; 

-   встановлений ефект обмеження розвитку хвороб на насадженнях 

суниць ананасових за застосування  мікродобрива Авангард Р Плодово-ягідні 

+ фунгіцид та Фітоцид-р®;  

- продовжували дослідження залежності урожайності та товарності 

коренеплодів  буряка столового сортів Єфіоп, Бордо, Дій ,Торпедо від строків 

висівання насіння;  

- досліджували формування урожайності та рентабельності продукції 

різних гібридів огірка партенокарпічного;  

- продовжували дослідження результатів використання біодобрив на 

посівах салату листкового і салату ромен, на посівах гібридів капусти 

пекінської Білко, броколі Корос F1 та Орантес F1  і цвітної Бригантина F1 та 

Лакі F1; 

- досліджували результати застосування рідких комплексних 

мінеральних добрив при вирощуванні капусти пекінської, капусти цвітної та 

броколі; 
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- досліджували вплив технологічних чинників на формування 

урожайності гібридів моркви столової, коренеплодів петрушки 

голландського сорту Ігл, петрушки сорту Арат, лопаток спаржевої квасолі. 

 

Кафедра тваринництва і кормовиробництва 

Упродовж 2022 р. науково-педагогічні працівники кафедри виконували 

науково-дослідну роботу за темою: «Встановити ефективність впливу на 

продуктивність та збереженість тварин і птиці нових комплексних 

кормових добавок та дослідити кількісні і якісні зміни показників 

урожайності бобів кормових, залежно від мінерального удобрення».  

   Встановлено зміни гематологічного профілю крові перепелів породи 

«Фараон» у критичні періоди розвитку. Застосування добавки, створеної на 

основі симбіотичних штамів мікроорганізмів (Lactobacillus acidоphilus i 

Enterococcus faecium), позитивно вплинуло на морфологічні й біохімічні 

показники крові, нормалізувало процеси лейко- та еритроцитопоезу в 

організмі перепелів, сприяло посиленню киснево-транспортної функції крові. 

 Удосконалено для умов  західного регіону України технологію 

вирощування бобів кормових на зерно. Встановлено, що застосування 

повного мінерального добрива в нормі N60P60K90  та листкового підживлення 

сульфур-кислим магнієм (Епсоміт) – 4 кг/га підвищує урожайність культури 

та збільшує вміст сирого протеїну у зерні бобів кормових й дає змогу 

ефективніше їх використовувати в якості високо протеїнових кормів для 

балансування раціонів сільськогосподарських тварин.  

 

Тема наукових досліджень «Розробити екобезпечні прийоми 

удосконалення технологій вирощування культур, що забезпечують 

оптимальний врожай та відтворення родючості ґрунтів в умовах зміни 

мезоклімату в західній Україні» (номер державної реєстрації 

0121U109715). Виконавець – колектив кафедри агрохімії та ґрунтознавства.  

У рамках  цієї теми у 2022 році: 

Досліджено вплив інгібіторів азоту на динаміку вмісту аміачних і 

нітратних сполук азоту темно-сірого опідзоленого ґрунту та продуктивність 

ячменю ярого за різних фонів мінерального живлення. Оцінено вплив норм, 

строків і форм внесення азотних добрив і нітрапірину на фоні 

рекомендованих норм фосфору і калію на зміну кислотності ґрунту, ріст і 

розвиток рослин ячменю озимого, формування продуктивності. 

Визначені закономірності змін агрофізичних властивостей ґрунту, 

динаміка елементів живлення та вміст гумусу з урахуванням різного ступеня 

агрохімічного навантаження на ґрунт. 

Вивчено вплив мінеральної й органо-мінеральної систем удобрення 

беззмінного вирощування культур на їхню продуктивність і динаміку 

поживного режиму.  

Здійснено оцінку дії на пшениці озимій нових крос-спектр гербіцидів, 

які здатні контролювати більшість однодольних і дводольних бур’янів, в 

тому числі  регулювати чисельність різних видів стоколосу та контролювати 



42 
 

їхню резистентність.   

 

 Факультет будівництва та архітектури  
Комплексна тема наукових досліджень «Ефективні технології і 

конструкції в будівництві та архітектура села» (номер державної 

реєстрації 0121U100335).  

За 2022 рік отримані такі результати: 

- проведені дослідження роботи буронабивних залізобетонних 

мікропаль при їх роботі на горизонтальні навантаження, на основі чого 

розроблені пропозиції щодо розрахунку несучої здатності фундаментів на 

дію горизонтальних навантажень; 

- завершено комплекс експериментально-теоретичних досліджень 

зчеплення стрижневої арматури класу А500С з фібробетоном, розроблені 

математичні моделі для розрахунку максимальних напружень зчеплення на 

основі повного чотирифакторного плану експерименту 2
4
; 

- продовжені експериментальні дослідження несучої здатності, 

жорсткості і тріщиностійкості сталефібробетонних згинаних ребристих 

елементів; 

- розроблено блок-схеми алгоритмів розрахунку напружено-

деформованого стану сталебетонних конструкцій за одночасної інтенсивної 

дії зовнішнього силового навантаження та агресивного середовища. 

Розпочато розробку програмного коду (написання програми) у програмно-

апаратному середовищі Pascal; 

- продовжуються роботи щодо аналізу методів розрахунку міцності 

залізобетонних балкових конструкцій на основі статистичної обробки 

розрахункових та експериментальних результатів; 

- розроблено ймовірнісну методику розрахунку надійності роботи 

будівельної техніки для різної кількості її одиниць; 

- виконані теоретико-експериментальні дослідження роботи 

контактних швів у багатошарових конструкціях, розробляються пропозиції 

щодо методики розразунку міцності на зсув вказаних швів; 

- виконано аналіз існуючих уявлень про природу гідравлічного тертя в 

полімерних трубах. 

 

Тема наукових досліджень «Людина, суспільство і природа у 

контексті глобалізаційних трансформацій: філософський, 

соціокультурний та етнонаціональний виміри» (номер державної 

реєстрації 0121U100257). Виконавець – колектив кафедри гуманітарної 

освіти. 

У 2022 році: 

- з огляду на кризовий час і воєнні дії, які ведуться на території 

України, виконавцями теми зосереджено увагу на особливостях формування 

світогляду наших співвітчизників і наявних у ньому елементів "русского 

мира", історичних передумовах російської агресії і перспективах відбудови 

повоєнної України. Чимало уваги приділено вільному трактуванню 
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офіційного статусу української мови у нашій державі і тим наслідкам, які 

спричинив російськомовний контент у засобах масової інформації; 

- досліджували методологічні аспекти органічного виробництва та 

збалансованого природокористування; 

- досліджено особливості роботи студентів і викладачів в умовах 

дистанційного навчання (у зв'язку із пандемією Covid-19 і воєнними діями на 

території України). Результати дослідження враховані у процесі організації 

навчально-виховної роботи у Львівському національному університеті 

природокористування.  

Факультет землевпорядкування та туризму 

Комплексна тема наукових досліджень «Механізм забезпечення 

збалансованого використання земель у контексті просторового розвитку 

територій» (номер державної реєстрації 0121U108080).  

За 2022 рік отримано такі результати: 

- проведено пошук ефективних методик щодо забезпечення вимог до 

топографо-геодезичного забезпечення кадастрового знімання, зокрема у 

напрямах досягнення необхідної ступені деталізації фізичних предметів та їх 

елементів (межових та контурних точок). Запропоновані нові рішення, які 

підвищують точність визначення площ земельних ділянок; 

- проведено експериментальні дослідження методів еталонування 

вимірювальної техніки на стаціонарних взірцевих лінійних базисах 2-го 

розряду; 

- досліджено стан функціонування і розвитку державної системи 

моніторингу довкілля та її відповідність сучасним вимогам. Запропоновано 

пріоритетні напрями державної екологічної політики щодо створення 

ефективної інформаційно-аналітичної системи моніторингу природних 

ресурсів; 

 - досліджено інформаційне забезпечення системи управління 

земельними ресурсами, запропоновано шляхи вдосконалення загально 

доступної цифрової платформи щодо управління та використання земельних 

ресурсів; 

- досліджено інституціональне забезпечення функціонування 

територіальних громад в частині вдосконаленні паспорта, який формується 

згідно Методики формування спроможних територіальних громад, що 

надасть можливість точніше оцінити стан інституціонального забезпечення 

економічного розвитку територіальної громади; 

- досліджено методи геоінформаційного картографування та визначено 

його переваги з використанням даних дистанційного зондування Землі та 

наведення прикладу створення карт та профілю рельєфу в геоінформаційній 

системі ArcGIS Earth; 

- проведено аналіз законодавчих змін до методики нормативної 

грошової оцінки земельних ділянок в частині диференціації нормативів 

капіталізованого рентного доходу за одиницю площі для земель житлової та 

громадської забудови, земель рекреаційного призначення, земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
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призначення, а також для земельних ділянок, які не віднесені до категорії 

земель; 

- обґрунтовано необхідність завдання підвищення рівня інформування 

громадськості про усі етапи просторового планування та реалізацію 

інноваційних проектів, які стосуються розвитку територій населених пунктів 

на найближчу перспективу; 

- запропоновано забезпечувати інформаційні потреби просторового 

планування територій населених пунктів, через формування первинної 

інформації про їх території та природно-економічні умови, обмеження та 

обтяження у використанні земель, усі потенційні зміни, які відбуваються із 

об’єктами та суб’єктами містобудування, систематично наповнювати базу 

даних містобудівного кадастру цією актуальною інформацією. 

 

Тема наукових досліджень «Лінгвістичні, психолого-педагогічні та 

методологічні аспекти навчання іноземної мови у ЗВО» (номер державної 

реєстрації 0121U108170). Виконавець – колектив кафедри іноземних мов.  

Дослідження кафедри за науковою темою представлено: у  матеріалах 

міжнародних та всеукраїнських конференцій;  у підручниках, навчальних і 

навчально-методичних посібниках, лексикографічних розробках; у 

ефективних та сучасних формах організації навчання іноземних мов через 

впровадження оновленої структури навчального заняття.   

Проаналізовано новітні лінгвістичні та методологічні аспекти навчання 

іноземної мови у ЗВО. Відібрано комплекс дієвих інноваційних психолого-

педагогічних та методологічних прийомів навчання іноземної мови у ЗВО, 

зокрема  ефективність принципів стимулювання та мотивації вивчення 

іноземної мови, інноваційні творчі підходи, формування активного навчання 

через пізнавальний інтерес.  

 

Тема наукових досліджень «Дослідження особливостей розвитку 

туристично-рекреаційного потенціалу Західного регіону України» (номер 

державної реєстрації 0119U100297). Виконавець – колектив кафедри 

туризму.  

За результатами проведеного дослідження:  

-  обґрунтовано теоретичні основи та методичних підходів щодо 

дослідження стану розвитку туристичної галузі у Львівській області;  

- досліджено процес становлення туризму в Україні та світі як масового 

явища та однозначного феномену сьогодення. Досліджено динаміку розвитку 

сільського зеленого туризму в Україні, висвітлено суперечності його 

розвитку, а також проаналізовано основні проблеми та можливі перспективи 

розвитку зеленого туризму в Україні. Розроблено основні засади, на яких має 

базуватися екологізація туризму в контексті сталого розвитку та екобезпеки. 

Досліджено проблеми та перспективи формування маркетингового 

потенціалу території як фактора її соціально-економічного розвитку;  

- досліджено та проаналізовано основні передумови виникнення та 

розвитку альтернативних видів туризму (екологічного туризму, сільського 
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зеленого туризму, агротуризму, туризму на природоохоронних територіях), й 

екологізації традиційних видів туризму загалом;  

- проаналізовано діяльність та особливості надання послуг гостинності 

в агросадибах та перспективи розвитку агротуризму як виду підприємницької 

діяльності на селі. Обґрунтовано сутність агротуризму який спрямований на 

розвиток сільських територій та зростання добробуту селян. Обґрунтовано 

необхідність комплексу організаційно-економічних заходів ефективного 

впровадження у практику механізмів стимулювання підприємництва у сфері 

агротуризму, які передбачають міжкластерну взаємодію на місцевому та 

регіональному рівнях. 

 

 

 

2.3.2 Характеристика наукових розробок за бюджетною та 

госпдоговірною тематикою 

За рахунок бюджетних коштів в університеті у 2022 році реалізовували 

фінансований МОН проєкт «Ідентифікація методами наднизької емісії 

фотонів і люмінесцентної спектроскопії впливу електрообробки насіннєвого 

матеріалу на його посівні і урожайні якості та обґрунтування параметрів 

технічних засобів для її проведення». Керівник – професор Ковалишин С. Й. 

Проєкт запланований на 2021-2022 рр. Загальна вартість проєкту – 492,6 тис. 

грн, у т.ч. у 2022 р. – 192,6 тис. грн. 

Для виконання завдань проекту проведено електростимуляцію насіння 

озимого ріпаку та соняшника. З метою розкриття причинно-наслідкового 

зв’язку між режимами передпосівної обробки насіння та його посівними і 

врожайними якостями, а також оптимізації параметрів обробки були 

використані методи фотолюмінесценції та час-корельованого підрахунку 

одиничних фотонів TCSPC, яке випромінює оброблене насіння. Встановлено 

закономірності у поглинанні та перетворенні енергії зовнішнього 

електричного поля під час електростимуляції насіння.  

Доведено, що передпосівна електростимуляція призвела до покращення 

посівних властивостей насіння озимого ріпаку. Отримані дані корелюються з 

результатами емісії фотонів, яке випромінює оброблене насіння. Зроблено 

висновки щодо найефективнішого режиму передпосівної електрообробки 

посівного матеріалу.  

Проведені дослідження з визначення спектрально-люмінесцентних 

властивостей  флуорофорів розчинів ріпакової олії в гексані, приготовленої з 

насіння, яке проходило обробку електростатичним полем. Результати 

досліджень засвідчують, що проведення передпосівної електрообробки 

насіння ріпаку у вказаному режимі не викликає змін у хімічному складі і 

структурі клітини, її жирно-кислотному складі та вмісту вітамінів і пігментів. 

 

На основі бюджетного фінансування продовжували діяльність зі 

збереження об’єкту, що становить національне надбання – «Колекційний 

генофонд екологічних форм часнику». Обсяг коштів, отриманих від 
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Міністерства освіти і науки України на реалізацію цього проєкту у 2022 

році – 250 тис. грн. 

У звітному році в університеті реалізовували 4 проєкти, фінансованих 

на основі договорів з суб’єктами бізнесу і громадськими організаціями. 

Загальна їх вартість – 109 тис. грн. 

Інформація про зміст цих досліджень наведена в наступній таблиці. 

Наукові розробки ЛНУП за госпдоговірною тематикою, 2022 р. 

Назва розробки 
Сума договору, 

тис. грн 
Замовник Керівник 

Проведення характеризаційних 

випробувань зразків засобів захисту 

рослин відповідно до узгоджених 

протоколів 

78,0 ТОВ «Байєр» Іванюк В.Я. 

Науковий і лабораторний супровід 

виробничої програми при будівництві 

об'єктів (контроль якості і оцінка 

міцності будівельних матеріалів, 

конструкцій) 

10,55 ТзОВ "Т.В.Д." Мазурак А.В.  

Архітектурно-просторова 

реконструкція історико-

репрезентативної частини міста 

Жовкви 

10,6 

ГО установа 

"Локальна 

група дії 

"Ініціатива" 

Кюнцлі Р.В.  

Теоретичне обґрунтування параметрів 

та дослідження засобу для наливу 

дизельного палива у малогабаритні 

ємкості 

10,0 
ТОВ "Агро-

Радехів" 
Сиротюк С.В.  

 

Результати досліджень, які виконувались на госпрозрахункових 

засадах, передані замовникам, отримали від них позитивну оцінку, що 

відображено в актах впровадження.  

Загальний обсяг фінансування наукових досліджень у 2022 році 

становив 551,8 тис. грн.  

 

2.3.3. Діяльність Новаційного центру  ЛНУП 

Основною метою діяльності Новаційного центру є забезпечення 

ефективного зв’язку сільськогосподарської науки та освіти з виробництвом, 

сприяння реалізації завдань державної аграрної політики в галузі соціально-

економічного та культурного розвитку села і сільського господарства 

Західного регіону України, зокрема покращення умов праці та життєвого 

рівня працівників, охорони навколишнього середовища.  

Основними завданнями діяльності Новаційного центру є сприяння 

впровадженню досягнень науково-технічного прогресу в основних 

переробних та обслуговуючих галузях агропромислового виробництва.  

Науковці ЛНУП через Новаційний центр співпрацюють із: 

сільськогосподарськими підприємствами та підприємствами, які 

забезпечують функціонування аграрного виробництва; обласними та 

районними державними адміністраціями, громадськими організаціями, 

зокрема обласними і районними асоціаціями фермерів та приватних 
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землевласників тощо. Наслідками цієї співпраці є науково-практичні 

конференції та семінари, дні поля, круглі  

столи та ін. 

Результати такої співпраці у 2022 році: 

Консультування ТОВ «АРІЄС-УКРАЇНА» с. Ожидів, Золочівського р-

ну з підбору контрольно-вимірювальних приладів для підвищення точності і 

якості виробництва техніки, для подрібнення побутових та промислових 

відходів. 

Консультування щодо виробництва продукції рослинництва 

сільськогосподарських підприємств Львівської області: ФГ «Дзвін», ТзОВ 

«Зорепад», ПАФ «Білий Стік», ДП «Дослідне господарство «Радехівське».  

Консультування з питань технічного нагляду за будівництвом, 

виконання будівельних робіт підприємств м. Львова: ПП «БКФ «Основа», 

ТзОВ «Техексперт-Захід», ПП «Туристбуд», ТзОВ «Укрдизайнгруп», ТзОВ 

«Терміт». 

Консультування щодо удосконалення системи управління охороною 

праці у ФГ «Максимів В.С.» Львівського району Львівської області.  

Надання науково-консультаційних послуг у рамках виконання 

Договору №256 з тематики «Оптимізація об’єктів природно-заповідного 

фонду на території Луцької міської територіальної громади» 

Читання лекцій для агрономічної служби аграрного холдингу 

«Континентал Фармерз Груп», січень 2022 р. 

Читання лекцій для спеціалістів агрономічної служби компанії Кернел 

на тему «Хвороби та шкідники зернових, зернобобових культур і ріпаку», 

12.07-14.07.2022 р. 

Читання лекцій для фахівців відділу визначення посівних якостей 

насіння і товарних якостей садивного матеріалу Департаменту фітосанітарної 

безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва 

Держпродспоживслужби України (червень 2022 р.).  

Проведено навчання щодо запровадження системи управління 

охороною праці та методів надання першої невідкладної долікарської 

допомоги у ТЗОВ «Remember me».  

Проведені навчальні курси з вивчення конструкцій окремих груп 

сільськогосподарської техніки  акціонерного товариства «ЕЛЬВОРТІ». 

Проведено майстер-класи: «Сучасні способи формування  і обрізки 

крон яблуні», ТЗОВ «Львівський сад», с Стільсько, Миколаївський р-н. 

(12.02.2022 р.), «Формування і обрізка крони персика», ЛНУП (22.04.2022 р.). 

Співпраця з громадською організацією «Фермерська країна», ТзОВ 

«Шувар». Доповідь на семінарі-тренінгу на тему: «Овочевий потенціал 

Львівщини: особливості агрономії та ринкові можливості» (15.04.2022 р. 

м. Львів). 

Участь у 12 міжнародній виставці промислового овочівництва, 

садівництва та виноградарства – АгроВесна - 2022, «Овочі, фрукти, 

логістика», 15-17 лютого 2022р.,  м. Київ. 

Видання спільно з ГО «Агенція регіонального розвитку східного 
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Донбасу» інформаційно-консалтингової брошури «Підприємництво: 

доступно, стисло, для жителів села». 

За результатами роботи вчених ЛНУП Новаційним центром видано 

Каталог інноваційних розробок Львівського національного університету 

природокористування «Вчені ЛНУП – виробництву», випуск 22, 2022 р. 

Матеріали каталогів розміщені на офіційному сайті університету. 

 

2.4. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених 

 

В університеті функціонує Наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих вчених Львівського національного університету 

природокористування. Основними напрямами його діяльності є координація 

наукової роботи молодих (до 35 років – кандидатів наук та до 40 років – 

докторів наук) науково-педагогічних працівників, співробітників 

університету та студентів; організація і проведення звітних конференцій 

молодих вчених і студентів, міжнародних наукових конференцій молодих 

вчених і студентів; сприяння опублікуванню результатів науково-дослідної 

роботи молодих вчених і студентів у фахових виданнях, участі їх у 

внутрішніх і міжнародних виставках, конкурсах, олімпіадах, стажуванні за 

кордоном. 

Станом на 1 грудня 2022 р. у Львівському національному університеті 

природокористування налічувалося 67 молодих вчених, з них 1 доктор наук 

та 19 кандидатів наук, а також 47 аспірантів, з яких 43 – очної та 4 – заочної 

форм навчання. Крім того, 805 студентів займалися в кафедральних 

студентських наукових гуртках.  

Молоді вчені та студенти університету постійно беруть участь у 

наукових конференціях, що відбуваються у ЛНУП та інших закладах вищої 

освіти, у т. ч. міжнародних. У 2022 р. 37 молодих вчених прийняло участь у 

92 наукових конференціях, у т.ч. в 52 – міжнародних. 579 студентів 

університету в звітному періоді прийняли участь у 42 наукових 

конференціях, у т.ч. в 22 міжнародних. 

Результати власних наукових досліджень студенти університету 

представляють на щорічній Звітній студентській науковій конференції. Така 

конференція за результатами досліджень студентів у 2021 році відбулася 12-

13 травня 2022 р. Робота у ній здійснювалась на 5 секціях відповідно до 

профілю факультетів і проходила у 44 студентських наукових гуртках. Під 

час її проведення на рівні засідань студентських наукових гуртків взяло 

участь 462 здобувачі вищої освіти, а з доповідями на рівні факультетів 

виступили 151 студент. 

За результатами науково-дослідної роботи молодими вченими 

Львівського національного університету природокористування у 2022 р. 

опубліковано 85 наукових праць, з них 59 статей у фахових наукових 

виданнях України. У звітному році молоді вчені університету опублікували 

22 наукових праці у виданнях, що індексуються у наукометричних базах 
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даних Scopus і Web of Science, їх авторами стали 15 дослідників.  

У 2022 р. Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих вчених Львівського національного університету 

природокористування здобуло перемогу в номінації «Рада молодих вчених 

ЗВО/наукової установи» Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року 

2021», який організовує Рада молодих учених при МОН. 

У звітному році Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки 

України презентувала «Книгу Ради молодих вчених: 2021», у якій наведено 

інформацію про діяльність, напрями й результати наукової роботи Наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Львівського 

національного університету природокористування.  

У 2022 р. Комітетом з Державних премій України в галузі науки і 

техніки призначено виплату стипендії Кабінету Міністрів України для 

молодих вчених доценту кафедри геодезії і геоінформатики Рижок Зоряні 

Русланівні.  

Упродовж звітного періоду молоді вчені університету захистили 2 

дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.  

В 2022 р. студентами ЛНУП видано 574 наукових публікації, з яких у 

13 – у фахових наукових виданнях України.  

28 січня 2022 р. в Києві відбулася презентаційна зустріч програми Open 

Agro University від компанії Кернел. Від ЛНУП у заході взяли участь 

студенти спеціальності «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 

технології» Сіверський Назар, Тростянський Роман та Микитин Роман, які 

успішно пройшли конкурсний відбір та були зарахованими на отримання 

стипендії у рамках програми Open Agro University.  

За підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

«Завтра.UA», організованого «Фондом Віктора Пінчука», в 2022 р. подано 

7 робіт, з яких до 3-го туру було допущено Кулину Софію, Федюшину 

Валерію, Кучіну Ірину – студенток факультету управління, економіки та 

права, Оприска Павла – студента факультету будівництва та архітектури та 

Ліщука Тараса – студента факультету агротехнологій та екології. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 508 від 

31.05.2022 р. було відмінено проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021-

2022 навчальному році.  

За результатами Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

SERVICE MASTER JUNIOR 2022 UA студенти спеціальності 

«Автомобільний транспорт» факультету механіки, енергетики та 

інформаційних технологій Львівського НУП Філінський Антон, Мельничук 

Дмитро і Жируха Роман потрапили у «ТОП 100 КРАЩИХ СТУДЕНТІВ 

УКРАЇНИ» з зазначеної спеціальності.  

Упродовж 4-6 жовтня 2022 р. в рамках проведення XXIIІ 

Міжнародного студентського наукового форуму «Студентська молодь і 

науковий прогрес в АПК», який проходив у дистанційній формі, відбулися 

секційні науково-практичні конференції із застосуванням платформи Zoom. 
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Робота форуму здійснювалась на 7 конференціях, де свої наукові публікації 

представили 566 учасників як із закладів вищої освіти України, так і з-за 

кордону. Згідно з матеріалами збірника тез доповідей студенти Львівського 

національного університету природокористування опублікували 420 

наукових тез, студенти структурних підрозділів ЛНУП – 60, студенти з інших 

ЗВО – 86. За результатами роботи форуму 45 студентів нагороджено 

грамотами, а їхніх наукових керівників – подяками.  

22 жовтня 2022 р. відбулося шість регіональних контестів І-го 

кваліфікаційного етапу національної відбіркової олімпіади ІСРС-Ukraine 

2022 зі студентської першості світу з програмування ІСРС. У першому турі 

сезону від нашого університету взяло участь три команди. За рішенням 

організаторів, із врахуванням усіх критеріїв, в другому етапі олімпіади наш 

університет представлятиме команда переможців LNUP_first у складі Махно 

Юрія, Дмитрова Ігора та Спільника Маркіяна. 

01 листопада 2022 р. на кафедрі гуманітарної освіти було проведено І-

ші етапи ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка та XXIІI Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика. За підсумками журі кращими було 

визнано роботи Валерії Сав’юк (Зв-21), Ірини Тетенкової (Аг-11), Олени 

Деберної (Арх-21). Переможцями ж І туру XXIІI Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика стали Алла Недовіс (Ен-21) і Ярослав 

Мацюк (Аг-11). 

9 листопада 2022 р. кафедрою машинобудування спільно з компанією 

CRAFT INNOVATION проведено конкурс із геометричного моделювання в 

SOLIDWORKS, в якому взяли участь 12 студентів факультету механіки, 

енергетики та інформаційних технологій. 

У листопаді 2022 р. на кафедрі інформаційних технологій відбувся 

захист проектів ідей для стартапів, які реалізовували студенти в рамках 

програми співпраці з компанією Genesis «Створення та розвиток ІТ-

продуктів». За підсумком свого навчання команди з різних академічних груп 

факультету механіки, енергетики та інформаційних технологій опрацювали 

свої ідеї, підготували проекти і представили їх до захисту. Окрім здобутого 

досвіду студенти отримали сертифікати за результатом успішного 

проходження навчання від компанії Genesis. 

З метою активізації студентської наукової роботи в університеті 

щорічно відбувається конкурс «Кращий студент-науковець». Відповідний 

конкурс відбувся й у 2022 році, згідно з яким студенти переможці та їхні 

наукові керівники були відзначені дипломами, грамотами та подяками. 

 

2.5. Міжнародні зв’язки університету 

 

Міжнародні зв’язки Львівського національного університету 

природокористування включають різні напрямки співпраці із зарубіжними 

партнерами, головними з яких є наступні: 
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 обмін науково-педагогічними працівниками для проведення наукових 

досліджень, навчання та підвищення кваліфікації;  

 обмін студентами для проходження навчальних і виробничих 

практик, навчання за програмами подвійних дипломів; 

 спільні наукові дослідження із зарубіжними університетами-

партнерами; 

 організацію наукових стажувань для докторантів PhD; 

 участь у семінарах, наукових нарадах, конференціях, у тому числі 

відеоконференціях;  

 обмін методологією, навчальними матеріалами та документами; 

 стажування викладачів. 

Станом на кінець 2022 року налічувалося 50 чинних угод про 

співпрацю між Львівським національним університетом 

природокористування та зарубіжними установами й організаціями 

(університетами, науково-дослідними закладами, виробничими структурами 

тощо). У 2022 році підписано новий договір про співпрацю Львівського 

національного університету природокористування з Вроцлавським 

природничим університетом (Польща) 

У 2022 році продовжувалося виконання угоди з університетом 

м. Ллейда (Іспанія) в рамках програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+. За 

програмою кредитна мобільність студентів навчання в університеті Ллейда 

проходять 3 студенти.  

У рамках програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ KA131 Staff 

Mobility For Teaching відбулися візити в період з 30 травня до 10 червня 2022 

р. 7 науково-педагогічних працівників Львівського національного 

університету природокористування до Природничого університету Любліна 

(Польща). 

У рамках програми Erasmus+ КА1 Staff Mobility For Teaching відбулися 

візити упродовж 06-10 червня 2022 р. двох  науково-педагогічних 

працівників Львівського національного університету природокористування 

до Університету природничих і гуманітарних наук в Седльце (Польща).  

У рамках програми Erasmus+ КА2 Capacity Building in the field of higher 

education науково-педагогічні працівники кафедри обліку та оподаткування 

реалізовували проєкт Distance Education for Future: Best European Practices for 

Partners (Дистанційна освіта для майбутнього: кращі Європейські практики 

для партнерів).  

Розпочато виконання в рамках програми Erasmus+ проєкту 

міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу «Застосування 

принципів адаптивної архітектури у ревіталізації покинутих пам’яток 

архітектури спільної східноєвропейської спадщини» (грантова угода № 

101084975 – Revitalization – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH). 
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Основні результати співпраці ЛНУП із зарубіжними партнерами у 2022 р. 
Установа Результат співпраці 

Університет наук про життя 

(SGGW), (Варшава, 

Республіка Польща) 

Участь у спільних наукових заходах – семінарах, вебінарах, 

конференціях, членство в науковому комітеті 

Ягеллонський університет в 

Кракові (Республіка Польща) 
Стажування науково-педагогічних працівників 

Державна Вища 

Технічно-Економічна Школа 

ім. Броніслава Маркевича 

(Ярослав, Республіка 

Польща) 

Співорганізація конференції, публікація результатів 

спільних наукових досліджень, міжнародне наукове 

стажування викладачів факультету 

Жешувський університет 

(Республіка Польща) 

Публікація результатів наукових досліджень, спільна 

організація наукових заходів 

Бєльцький державний 

університет імені Алеку 

Руссо (Республіка Молдова) 

Співорганізація конференції, публікація результатів 

наукових досліджень 

Технічний університет 

 Молдови 

 

Публікація результатів спільних наукових досліджень, 

спільна організація наукових заходів, підвищення 

кваліфікації (стажування) викладачів 

Чеський університет наук 

про життя (Чеська 

Республіка) 

Співорганізація конференції, публікація результатів 

спільних наукових досліджень 

Природничий  університет м. 

Люблін (Республіка Польща) 
Участь у програмі мобільності для викладачів Erasmus+ 

Мазовецький державний 

університет у Плоцьку 

(Польща) 

Організація спільних наукових заходів, стажування 

викладачів  

Вища школа агробізнесу в 

Ломжі (Польща) 
Спільні наукові заходи. Науково-педагогічне стажування 
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3. ВИХОВНА ТА СПОРТИВНА РОБОТА 

 

3.1. Організаційні аспекти виховної роботи в Університеті 

Основними напрямами виховної діяльності в університеті є 

національно-патріотичне, духовно-моральне, художньо-естетичне, фізичне 

виховання. В організації виховної роботи особливу увагу приділяється 

розвитку студентського самоврядування, сприянню студентським ініціативам 

та пропозиціям щодо організації навчально-виховного процесу, проведенню 

культурно-мистецьких заходів, організації студентського життя та дозвілля. 

Відділ з організації навчально-виховної роботи студентів здійснює 

навчально-виховний процес через: заступників деканів з виховної роботи, 

завідувачів музеїв Університету, завідувачів кафедр гуманітарної освіти та 

фізичного виховання, керівників творчих колективів, наставників академічних 

груп, Центр Академічного капеланства ЛНУП, Наукову бібліотеку, Відділ 

інформаційних технологій, а також співпрацює з ССО «Основа», Первинною 

профспілковою організацією студентів та аспірантів Університету. 

Органом, який здійснює координацію виховного процесу у ЛНУП є Рада 

по проведенню організаційно-суспільних та масових заходів у Львівському 

національному аграрному університеті. 

З метою своєчасного та систематичного вивчення психофізичного 

розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням 

вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних 

особливостей, створення сприятливих психоемоційних умов у студентському, 

викладацькому та інших колективах ЛНУП працюють практичний психолог 

та Комісія з надання соціально-психологічної допомоги працівникам та 

здобувачам освіти Львівського національного університету 

природокористування. Практичний психолог здійснює: психологічне 

забезпечення освітнього процесу; психологічний супровід здобувачів вищої 

освіти; консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу з питань 

навчання, виховання здобувачів вищої освіти, особистісного та професійного 

розвитку через заняття у академічних групах, лекції та аутотренінги, також 

надає індивідуальну психологічну допомогу за запитами учасників освітнього 

процесу. 

За звітний період упродовж лютого-грудня відбулись зустрічі психолога 

з викладачами та здобувачами вищої освіти на факультетах, у гуртожитках 

ЛНУП. Упродовж вересня відбулись зустрічі-знайомства  здобувачів вищої 

освіти першого року навчання із практичним  психологом, капеланом, керівниками 

творчих колективів та студентським самоврядуванням ЛНУП. У березні  2022 року 

був проведений онлайн-семінар для викладачів та здобувачів вищої освіти 

«Намагаючись світити іншим - не згори сам». 6 квітня проведено виховну 

годину  на кафедрі економіки на тему : «Виховання та психологічна 

підтримка у часі війни». Проведено навчальну лекцію на платформі Zoom 

«Психологічний та емоційний стан у період війни» (упродовж березня, квітня 

2022 року). Зокрема  31 березня 2022 року на кафедрі технологій та 

рослинництва відбувся семінар  «Психологічний стан у період війни. Як 
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уникнути втоми та налаштувати себе на навчання у воєнний час?». 19 квітня 

на факультеті будівництва та архітектури проведено виховний семінар на 

тему « Стабілізація та шляхи методу врівноваження психоемоційного стану 

у складних умовах сьогодення».  21 вересня 2022 року відбулась зустріч-

семінар із здобувачами вищої освіти факультету будівництва та архітектури 

на тему «Особливості адаптації у студентському середовищі». 19 жовтня 

2022 року практичним психологом Львівського національного університету 

природокористування на платформі Zoom було проведено онлайн-зустріч з 

викладачами та здобувачами вищої освіти на тему «Як подолати стрес, коли 

знаходишся в укритті під час повітряної тривоги?». Мета заходу – 

визначення психоемоційного стану учасників в умовах війни та шляхи 

пошуку його покращення. Також проведено семінар «Режим очікування: як 

зберегти віру у перемогу». 

В академічних групах проведено тренінгові заняття «Шлях до себе», 

«Організаційна поведінка в колективі», «Конфлікти та шляхи їх подолання», 

«Мої цілі та цінності» (березень, квітень, вересень, жовтень, листопад 

2022р.). Щовівторка та щочетверга на платформі Zoom проводились онлайн-

зустрічі з метою покращення психоемоційного стану у період війни. Також 

на виховних годинах у академічних групах було обговорено актуальні 

питання щодо ведення здорового способу життя, інтернет-залежності та 

способів її подолання, організаційно  психологічної поведінки в колективі, ад

аптації першокурсників, стрес в період пандемії та способи його подолання, 

проведено тренінгові заняття «Молодь на роздоріжжі. Профілактика 

тютюнопаління та інших шкідливих звичок. Ведення здорового способу 

життя», « Пандемія як ще один подразник підвищення тривожних станів та 

депресій. Психологічні поради як від цього вберегтися».  У гуртожитках 

ЛНУ відбулись зустрічі здобувачів вищої освіти із практичним  психологом на 

тему «Булінг серед студентів – мовчати не можна». 

З метою об’єднання зусиль випускників усіх поколінь для розвитку 

Університету, збереження та примноження його традицій і духовних 

цінностей; захисту законних, соціальних, економічних, творчих та інших 

інтересів своїх членів, сприяння науково-технічному розвитку України 

працює Рада випускників ЛНУП. 

З метою підвищення ефективності навчально-виховної роботи 

наставниками академічних груп, виявлення та впровадження нових системних 

підходів у навчально-виховному процесі, узагальнення та впровадження у 

навчально-виховний процес кращого досвіду роботи, формування 

зацікавленості та розвитку мотивації наставників академічних груп до 

активної участі та покращення методів виховної діяльності 21 червня 2022 

року був проведений конкурс «Кращий наставник академічної групи 

Львівського національного університету природокористування».  

3 листопада відбувся конкурс «Нові таланти ЛНУП», метою якого є 

виявлення та підтримка талановитої молоді. В цьому році конкурс був 

військово-патріотичного напряму. У ньому взяли участь близько 100 

студентів нашого університету у номінаціях «Найкращий соліст-вокаліст 
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естрадного жанру», «Найкращий соліст-вокаліст народного пісенного 

жанру», «Найкращий дует»,  «Найкращий вокально-інструментальний 

ансамбль», «Найкращий естрадний танець», «Найкращий народний танець», 

«Найкраща інструментальна композиція», «Найкращий читець», «Найкращий 

авторський твір», «Найкращий ведучий», «Найкраща ведуча», «Найкраща 

студентська мініатюра», «Найкраща вистава».  

З метою підвищення рівня виховної роботи, формування художньо-

естетичних смаків, виховання національної самосвідомості, збереження і та 

розвитку народного мистецтва, традицій і популяризація  їх  у навчальному 

закладі та широкої пропаганди і подальшого розвитку кращих зразків 

українського мистецтва в усіх його жанрах, стимулювання вивчення та 

використання народних традицій вишивання, притаманних регіонам України; 

сприяння зростанню виконавської майстерності, сприяння зростанню 

виконавської майстерності художніх колективів; активної участі в створенні 

нових форм та стилів, урізноманітнення та збагачення існуючих методик 

вишивання; залучення студентської молоді та працівників університету до 

творчості; організації виховної роботи та дозвілля студентської молоді за 

допомогою мистецьких форм і засобів; виявлення,підтримка та поширення 

кращого досвіду щодо організації роботи та діяльності серед талановитих 

майстрів вишивання; формування сучасного яскравого та впізнаваного 

образу сучасного здобувача вищої освіти та працівника ЛНУП в регіоні та 

світі запроваджено Конкурс  вишиванки серед  здобувачів вищої освіти та 

навчально-педагогічних працівників Львівського національного університету 

природокористування  «Вишиванка – мій генетичний код», який відбувся 19 

травня 2022 року за номінаціями «Краща жіноча вишиванка»; «Краща 

чоловіча вишиванка»; «Краще фото вишиванок структурного підрозділу 

ЛНУП». 

З метою  виявлення всебічно розвиненої студентської молоді, 

виявлення кращих студентів в окремих сферах, стимулювання підвищення 

рівня суспільної активності здобувачів вищої освіти, сприяння формуванню 

активної життєвої позиції студентства та підвищення ерудиції студентської 

молоді та з нагоди Міжнародного Дня студентів проведено 17 листопада 

2022 року конкурс  «Кращий студент Львівського національного 

університету природокористування» у номінаціях «Кращий студент-

громадський діяч ЛНУП»; «Кращий студент-науковець ЛНУП»; «Кращий 

студент-профспілковий активіст ЛНУП»; «Кращий студент-спортсмен 

ЛНУП», «Кращий студент-митець ЛНУП»; «Кращий студент-лідер», 

«Кращий студент-активіст», «Кращий студент-волонтер». 

22.02.2022 на підтримку творчих здібностей та виявлення митецьких 

ініціатив ініціатив здобувачів вищої освіти, вираженні їх особистості, 

індивідуального розвитку в рамках сучасних світових тенденцій було 

проведено перший  етап фотоконкурсу-виставки «Мандруй. Вивчай. Бережи. 

Люби свою Україну» та взято участь  у другому етапі фотоконкурсу. 

12 квітня 2022 року проведено конкурс студентських малюнків  «У вирі 

боротьби за майбутнє: погляд молоді» на патріотичну тематику для 
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підтримки бойового духу воїнів і усього населення. 

17.02.2022 року представники Львівського національного університету 

природокористування: проректор з навчально-виховної роботи, к. е. н., 

доцент Юрій Дубневич та завідувач кафедри фізичної культури Ігор Вовк 

взяли участь у роботі круглого столу «Розширення спортивних горизонтів», 

який відбувся у ЛНУ «Львівська політехніка». Модератор  заходу – Анатолій 

Ігнатович, начальник Львівського обласного відділення Комітету  з 

фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. У своїх 

виступах на актуальних проблемах спортивної культури молоді  та їх 

вирішенню акцентували ректор Національного університету «Львівська 

політехніка» Юрій Бобало, голова Комітету  з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України Вадим Стеценко, заступниця директора 

департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації 

Ольга  Котовська, директор Інституту модернізації змісту освіти 

Міністерства освіти і науки України Євген Баженков, член виконкому  

Студентської спортивної спілки України, президент Львівського обласного 

спортивного товариства «ГАРТ» Богдан Юхницький, президент спортивного 

клубу «СКІФ» Львівського університету фізичної культури імені І. 

Боберського Володимир Левків, делегації з м. Дніпра представили 

презентації «Стратегія і тактика реформи олімпійського спорту в Україні», 

«Організація занять з фізичного виховання під час дистанційної  форми  

навчання з досвідом НТУ «Дніпропетровська політехніка»,  « Про стан 

фізичного виховання в ЗВО та обговорення нагальних проблем фізичного 

виховання та спорту серед студентської молоді». Представник Львівського 

національного університету природокористування: проректор з навчально-

виховної роботи, к. е. н., доцент Юрій Дубневич поділився з учасниками 

круглого столу надбаннями та досвідом з розвитку фізичного виховання 

серед здобувачів вищої освіти у ЛНУП, у своїй доповіді розповів про об’єкти 

спортивної інфраструктури ЛНУП.    

                

3.2. Національно-патріотичне виховання 

Відділ з організації навчально-виховної роботи студентів проводить 

виховну та просвітницьку роботу, висвітлюючи питання української історії, 

мови, культури, українських державних та національно-релігійних свят, 

проводить виховні заходи, присвячені пропаганді національних цінностей та 

плеканню екологічної свідомості сучасних молодих людей, залучення 

студентської молоді до занять спортом та популяризація здорового способу 

життя. 

Виховна робота в академічній групі студентів охоплює проведення 

виховних годин, творчих вечорів, відвідування театрів, музеїв, виставок, 

екскурсій, участь студентів у колективах художньої самодіяльності, 

спортивних секціях, гуртках, культурних та спортивних заходах. З початком 

дистанційної форми навчання, виховні години проходили згідно розкладу 

дистанційно у програмі ZOOM. В умовах переходу на дистанційну форму 

навчання свою доречність та актуальність довели виховні заходи, тематикою 
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яких уже були, і тепер у новій формі продовжували бути питання 

формування груп у соціальних мережах за допомогою використання 

комп’ютерів та смартфонів. Метою формування таких груп студентів та груп 

студентів і викладачів був і поки залишається обмін електронними аудіо-, 

відео- та фото-файлами, а також файлами у форматі документів Word, PDF та 

PowerPoint, що містять необхідну для навчально-виховного процесу 

інформацію. Окрім цього, колективне використання відповідних додатків в 

умовах дистанційного навчання доволі часто поєднувалось з проведенням 

виховних занять на платформі ZOOM для обміну думками серед здобувачами 

вищої освіти, виробленням пов’язаних з обговорюваними темами висновків 

та навіть критичних оцінок на підставі освоєних матеріалів навчального та 

виховного змісту.   

Особливу роль у виховній роботі зі студентами відіграють зустрічі  

здобувачів вищої освіти із викладачами, капеланом університету, практичним 

психологом, що проводяться у студентських гуртожитках. У світлицях 

гуртожитків традиційно проводяться патріотичні вечори до Днів пам'яті 

загиблих Героїв Небесної Сотні та воїнів, що загинули на  війні з 

російськими окупантами, з нагоди Дня Захисника України тощо. Проведено 

тематичні Дні кафедр в гуртожитках ЛНУП. Робота з морально-етичного 

виховання студентів була спрямована на формування особистості, яка здатна 

уникати конфліктів, більше уваги приділялося вихованню в студентів 

толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях. 

Наприклад: 28 вересня 2022 року в приміщенні гуртожитку №3 відбулась 

відкрита виховна година на тему: «Видатні діячі ЗУНР». У вступному слові 

к.і.н., доцент кафедри гуманітарної освіти І.В. Баран ознайомив присутніх з 

історією становлення ЗУНР та її активних діячів. Було представлено 

документальний фільм про героїзм українських січових стрільців та воїнів 

УГА. 

З метою патріотичного виховання велику увагу Університет приділяє 

відзначенню державних свят та важливих дат в нашій історії.  

До 113-ї річниці від дня народження С.Бандери організовано перегляд 

фільму «Степан Бандера незламний борець за Україну». 

16 лютого 2022 року у Львівському національному університеті 

природокористування відбулась урочиста академія, присвячена Дню 

Єднання, встановленого Указом Президента України від 14 лютого 2022 року 

№ 53/2022 «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського 

суспільства».  

21 лютого 2022  року у Львівському національному університеті було 

проведено віче, присвячене  восьмій річниці вшанування пам’яті Героїв 

Небесної Сотні, також було покладено квіти до пам’ятного знака Героям 

Небесної Сотні. 

Напередодні Міжнародного дня рідної мови ( 21 лютого 2022 року) 

відбулась зустріч із очільником львівського видавництва «Каменяр», 

журналістом, заслуженим діячем культури, натхненником видавничої справи 

Дмитром Сапігою. Метою візиту було обговорення питань, пов’язаних з 
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організацією та проведенням Першого книжкового фестивалю в стінах 

Львівського національного університету природокористування. У ході цієї 

зустрічі обговорено співпрацю із видавництвом «Каменяр» з метою 

організації спільних культурно-просвітницьких проєктів, форумів, 

поповнення книжкового фонду наукової бібліотеки, поширення інформації 

про друковану продукцію. Також 21 лютого  було організовано і проведено 

виховний захід, покликаний нагадати молодому поколінню про цінність та 

важливість збереження і збагачення рідної мови 

З нагоди 208-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря,здобувачі 

вищої освіти ЛНУП створили відео, в якому вдало поєднали  художні 

читання поеми «Катерина» із сучасними кадрами російсько-української 

війни. 

З огляду на непрості обставини в рамках виховної роботи 8 квітня 2022 

року старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та 

маркетингу, політолог-міжнародник за освітою, Ростислав ФЕДІВ провів 

відкриту просвітницьку лекцію для здобувачів освіту факультету на тему: 

"Україна та Світ в умовах війни". В ході лекції було здійснено огляд 

передумов російської агресії, її ідеологічних основ та історичних претензій 

на експансію стосовно України. Окрім цього, було окреслено міжнародну 

політичну ситуацію на сучасному етапі довкола України, а також, деякі 

аспекти геополітичного протистояння Росії та Північно-Атлантичного 

альянсу, що стали рушіями до початку російського вторгнення в Україну. 

Разом з тим, було проаналізовано міркування керівництва Росії щодо 

переваги у своїх військових позиціях у протистоянні з Заходом, які себе не 

виправдали, і які зрештою стали причиною неспровокованого нападу на 

нашу державу та стали причиною всіх страшних гуманітарних наслідків 

війни.  

В рамках відзначення Всесвітнього дня охорони довкілля 13 квітня 2022 

року Львівський національний університет природокористування долучився 

до проведення масової акції з висадки лісів «Ліс Перемоги», зокрема у квітні 

на території ЛНУП  висаджено дерева та прибрано територію.  

З нагоди Дня Героїв, присвяченого вшануванню борців за волю України 

в травні 2022 року був організовано виховну годину із здобувачами вищої 

освіти (16.05.2022) «А ми тую червону калину підіймемо…». 

До Дня вишиванки в травні 2022 року був проведений флешмоб «День 

вишиванки єднає українців».  

19 травня 2022 року з нагоди дня Європи в Україні, який в Україні з 

2003 року прийнято відзначати у третю суботу травня і цього року відповідна 

дата припала на 21 травня, старший викладач кафедри міжнародних 

економічних відносин та маркетингу, політолог-міжнародник Ростислав 

Федів провів просвітницьку лекцію для здобувачів вищої освіти факультету 

управління, економіки та права.  

Лекція була присвячена історії появи, витокам і причинам 

утвердження, а також сучасному стану європейської інтеграції, що є 

актуальним для сьогоднішньої молоді та людей різного віку. Лекція 
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викликала значну зацікавленість у студентів різних курсів факультету 

управління, економіки та права. 

До 31-ї річниці незалежності України у Лвівському національному 

університеті природокористування була проведена низка заходів: Молебень 

«Молимось за Україну»  у храмі  святого рівноапостольного князя  

Володимира Великого Львівського національного університету 

природокористування (24 серпня 2022 року), тематичні  виховні години 

(упродовж 2-8 вересня 2022 року), зустріч здобувачів вищої освіти ОКР 

«Бакалавр» з ветеранами українсько-російської війни ( 7 вересня 2022 року), 

функціонували  літературно-мистецька виставка «Україно, молюся за 

тебе…» (серпень 2022 року), віртуальна виставка «Всім серцем любіть 

Україну свою – і вічні ми будемо з нею» (вересень 2022 року), виставка 

інсталяція «Хресна дорога України» (жовтень 2022 року), тематичний 

круглий стіл на тему  «Незалежність: здобутки та перспективи» із 

здобувачами вищої освіти ОКР «Бакалавр». 

До Дня захисника та захисниць України організовано та проведено: 

зустріч з гумористом-волонтером, учасником команди «VIP Тернопіль» 

Тарасом Стадницьким (06.10.2022), в рамках якої він презентував свій 

благодійний проект «Кава для ЗСУ». Також був організований 24-годинний 

збір коштів серед здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників 

та працівників структурних підрозділів університету, в результаті якого було 

зібрано 66000 грн., які під час зустрічі було передано як вклад у даний 

проект.  

До 104-ї річниці від часу проголошення Західно-української Народної 

Республіки та 20-ї річниці відкриття пам’ятника Степанові Бандері у 

Дублянах 31.10.2022 було проведено Урочисті збори, які завершились 

покладанням квітів до пам’ятника Степанові Бандері здобувачами вищої 

освіти університету.  4 листопада 2022 року проведено науково-виховний 

захід: круглий стіл, приурочений 104-ї річниці від часу проголошення 

Західно-української Народної Республіки у Львові із здобувачами вищої 

освіти.  

До Дня української писемності та мови 09.11.2022 здобувачі вищої 

освіти, професорсько-викладацький склад та працівники університету 

долучились до  Радіодиктанту національної єдності. 1 листопада 2022 року 

проведено 1-ші етапи ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та ХХІІІ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. А також 

11.11.2022 були проведені художні читання «Слово –зброя». Здобувачі вищої 

освіти університету читали сучасну поезію про Українську армію. 

До Дня Гідності та свободи у Львівському національному університеті 

природокористування функціонувала  виставка «Історії життя Героїв Небесної 

Сотні Львівщини» з 21.11.2022 до 25.11.2022 року, експонати якої надано 

Львівським історичним музем. 

300-річчя від дня народження Григорія Сковороди у Львівському 

національному університеті природокористування відзначили заходами:  
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проведено наукову конференцію, присвячену 300-річчю від для народження  

Г. Сковороди "Григорій Сковорода: філософ, письменник, педагог" ( 

22.11.2022 р.), науково-популярні лекторії для студентів ЛНУП, присвячені 

постаті Г.  Сковороди ( І семестр 2022-2023 н. р.), конкурс художнього 

малюнку "Григорій Сковорода очима студентів" ( І семестр 2022-2023 н. р.),  

виставку-експозиціяю, присвячену творчій та культурно-громадській 

діяльності Григорія Сковороди "Із видимого пізнай невидиме",  віртуальну 

виставку «Крокуємо за Григорієм Скровородою»  (грудень  2022 року).  

У зв’язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні -  

геноциду Українського народу в Львівському національному університеті 

природокористування відбулась низка заходів упродовж листопада 2022 року 

: хвилина мовчання за жертвами Голодомору 1932-1933 років (І пара 28 

листопада), проведено Всеуніверситетську акцію «Запали свічку пам’яті» 

(26.11.2022),  поминальну панахиду, присвячену жертвам Голодомору 1932-

1933 років ( в університетському храмі св. Володимира Великого), виставку-

реквієм «Злочин без каяття», фотоколаж студентських робіт "Запали свічку", 

проведено науковий круглий стіл за участю здобувачів вищої освіти усіх 

факультетів на тему «Голод-Голодомор-Геноцид», віртуальну екскурсію в 

музей Голодомору для здобувачів вищої освіти, флешмоб: читання поезій 

здобувачами вищої освіти, які висвітлюють сторінки Голодомору. 

У вересні 2022 року Львівський національний університет 

природокористування взяв участь у  Всесвітньому дні прибирання «Word 

Cleanup Day» разом із  мільйонами учасників із 191 країни світу.  Здобувачі 

вищої освіти, викладачі ЛНУП прибрали територію навколо гуртожитків. 

21 жовтня 2022 року довкілля було організовано та проведено загально 

університетську толоку, зокрема висаджено кущі, сформовано крони дерев, 

впорядковано територію. 

Впродовж 2022 року наставники з групами відвідували музеї Львова,  

музей історії університету, музей С. Бандери, музей Є. Храпливого, наукову 

бібліотеку ЛНУП, а також виставки, організовані як в університеті, так і за 

його межами: театр ім. М. Заньковецької, впродовж серпня, вересня 2022 

року здобувачі  вищої освіти відвідали виставку знищеної Збройними силами 

України ворожої техніки у м. Львові «Вистоїмо, переможемо», 23 листопада 

2022 року проведено виїзне інтегроване навчально-екскурсійне заняття на 

факультеті землевпорядкування та туризму «Через знання минулого - до 

боротьби за майбутнє» по історико-культурній спадщині міста Львова. 

Однією з форм національно-патріотичного виховання студентів у  

ЛНУП є активна діяльність музеїв Університету: Музею Степана Бандери, 

Музею історії Університету, музею Євгена Храпливого, а також навчальних 

аудиторій ім. інженера Ярослава Зайшлого, ім. професора Григорія Кияка. 

Центром національно-патріотичного виховання Університету став 

музей Степана Бандери, який є науково-методичним центром музеїв Степана 

Бандери у Західному регіоні України. 

Упродовж 2022 р. музей відвідало понад 1000 осіб, для яких проведено 

екскурсії на теми національно-визвольної боротьби українського народу. Від 
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дня відкриття музей відвідало понад 76 тисяч відвідувачів. 

Також проводилися бесіди з окремими відвідувачами про життя і 

діяльність провідника ОУН Степана Бандери та національно-визвольну 

боротьбу українського народу. 

У 2022 р. у Музеї історії Університету проведено екскурсії для 

здобувачів вищої освіти, гостей ЛНУП, проведено консультації для окремих 

зацікавлених відвідувачів щодо методики і методології організації 

навчального і виховного процесу вищого навчального аграрного закладу в 

минулому та сьогодні, ознайомлено з засадами організації управління 

навчальним закладом впродовж його історії. Упродовж звітного року музеї 

історії Університету відвідало понад 1000  осіб. Також з метою  збору 

матеріалів про професора  Томаша Рильського  в рамках написання 

дисертаційного дослідження  на тему «Професор Томаш Риський (1893-1924) 

– педагог, вчений, організатор формування рільничого машинобудування на 

території України та Польщі» було надано доступ до архівних музейних 

матеріалів аспіранту ННСГБ НААНУ Михайлу Клименку, який опрацював 

матеріали згідно тематики.  

У Львівському національному університеті природокористування 

функціонує  музейпрофесора Євгена Храпливого.  

В музеї представлені: історичні документи, ксерокопії, книги, 

фотографії, праці вчених, статті, нагороди, які розкривають та засвідчують

 наукову та громадську діяльність Євгена  Храпливого, його 

досягнення в організаторській роботі та на керівних посадах. При кафедрі 

рослинництва та луківництва функціонує Музей професора Григорія Кияка. 

У експозиції музею представлено фотоматеріали, особисті речі вченого, 

оригінали його праць, висвітлено життєвий шлях, педагогічну, наукову та 

громадську діяльність. Студенти мають можливість познайомитися із 

науковим доробком відомого українського вченого під час екскурсій та 

виховних годин. 

 

3.3. Духовно-моральне виховання 

Важливу роль, пов’язану із виховною, соціально-моральною 

підтримкою студентської молоді виконує в університеті студентський 

капелан (провідний фахівець відділу з організації виховної роботи) о. Іван 

Венгрин, який  спілкується із здобувачами вищої освіти на актуальні теми в 

аудиторіях, гуртожитках, через онлайн платформу ZOOM, проводить 

тематичні зустрічі, демонструє власним прикладом місію соціального 

служіння. Велику роль у виховному процесі студентської молоді відіграє 

робота Центру академічного капеланства. 

З метою виховання у студентської молоді патріотичного почуття та 

бойового духу на основі морального та духовного потенціалу релігійної та 

культурної спадщини українського народу капеланом о.І.Венгрином були 

організовані: Йорданські відвідини Університету з (січень 2022року), 

богослужіння щодо Пасхального часу, виставлення Плащаниці, гаївки біля 

університетського храму, свято сім’ї в університетському храмі, організовано 
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виготовлення Стрітенських свічок в університетському храмі. Також 

важливими чинниками у морально- духовному вихованні здобувачів вищої 

освіти були зустрічі-лекції на платформі ZOOM на теми: «Труднощі 

сьогодення: наслідки та шляхи їх виходу», «Мій вибір – це моє добро – це 

моя воля, – чи це так насправді?», «Відповідальність: мораль та духовність», 

«Сучасна церква – Церква у час пандемії», « Подружжя та Сім’я – духовні 

аспекти», «Значення посту».  

Центр академічного капеланства у організовує реколекції, поїздки та 

прощі святими місцями України та закордону. 

Корисними для студентів були духовні зустрічі у світлицях гуртожитків 

з капеланом Університету та бесіди не лише на теми духовності, моральних 

цінностей, розуміння сутності людини та її вчинків, але й з метою виховання 

у студентів любові до своєї країни і Бога. Водночас практикується 

індивідуальна робота капелана із студентами, що проживають у гуртожитках. 

 

3.4. Художньо-естетичне виховання 

Для розвитку творчих здібностей, мистецьких уподобань та естетичного 

виховання академічної молоді працюють творчі колективи Університету, що 

входять до відділу з організації навчально-виховної роботи студентів, серед  

яких:  

Народна хорова капела «Джерела  Розточчя»;  

Народний камерний хор «Бужани»;  

Народний ансамбль «Троїсті музики»;  

Народний ансамбль танцю «Первоцвіт»;  

Народний духовий оркестр; 

Народна капела бандуристів;  

Народний дівочий ВІА «Берегиня».  

Художні колективи Університету беруть участь у різних урочистих 

заходах, академіях, відзначеннях пам’ятних дат, державних і релігійних свят 

як в університеті, так і за його межами. 1 лютого 2022 року в Київському 

кооперативному інституті бізнесу і права проходив VII Міжнародний 

фестиваль «Студентська коляда», гасло якого «Справжнє Різдво у твоєму 

серці», який з 2019 року носить ім’я великого сина українського народу 

Любомира Гузара. Щедро ділилася своїми талантами студентська молодь, 

яка творить духовний пласт національної культури. Високий рівень 

виконання та оригінальне трактування представлених музичних творів 

викликали щире захоплення в глядачів. 

Учасники художніх колективів ЛНУП  взяли участь та стали лауреата 

ми у Відкритому патріотичному фестивалі-конкурсі «Народ героїв появляє» 

(організатори – Київський університет імені Бориса Грінченка та 

Національний академічний оркестр народних інструментів (28 червня 2022 

року). 

Художні колективи Університету привітали здобувачів вищої освіти, 

навчально-педагогічний склад кафедр, працівників підрозділів ЛНУП з 

Різдвом Христовим, Новим роком різдвяними відвідинами «Коляда від серця 
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до серця». 

Творчі колективи ЛНУП брали участь у:  

- урочистостій академії-посвяті у першокурсників «Крок у 

студентське життя 2022» ( 8 листопада  2022 року); 

- урочистій академії з нагоди випуску студентів ОС бакалавр 

Львівського національного університету природокористування (30 червня 

2022 року),  

- фестивалю-конкурсі «Нові таланти ЛНУП 2022» (3 листопада  

2022 року).  

Організовано флешмоб до Дня вишиванки, Дня матері, Дня Героїв. До 

20-ї річниці відкриття пам’ятника Степанові Бандері у Дублянах  2022 року 

проведено флешмоб біля  пам’ятника Степанові Бандері здобувачами вищої 

освіти університету «Батько наш Бандера».  

Також учасники художніх колективів взяли участь у Всеукраїнському 

флешмобі  «А ми тую червону калину підіймемо…». 

Керівники художніх колективів взяли участь у роботі журі 

фестивалю-конкурсу «Нові таланти ЛНУП 2022» (3 листопада  2022 року). 

У художніх колективах ЛНУП бере участь 75 студентів. 

 

3.5. Спортивна робота 

Фізичне виховання у вищому навчальному закладі є невід'ємною 

частиною формування загальної і професійної культури особистості 

сучасного фахівця, системи гуманістичного виховання студентів. Як 

навчальна дисципліна, обов'язкова для всіх спеціальностей, воно є також 

засобом формування всебічно розвиненої особистості, оптимізації фізичного 

і фізіологічного стану студентів у процесі професійної підготовки.  

У ЛНУП на належному рівні  організовано спортивну-масову роботу та 

виховання сильної духом і фізично здорової студентської молоді. Велику 

роль у цьому процесі відіграє робота кафедри фізичного виховання.  

Навчальний процес з фізичного виховання студентів університету 

здійснюють 8 викладачів кафедри, які проводять систематичні практичні 

заняття із студентами 1-2 курсів та ведуть секційну та фізкультурно-

оздоровчу роботу серед студентської молоді.   

 В навчальному закладі нараховується 21 збірна команда, загальна 

кількість студентів, що є їх членами складає 632  чоловік, з них 402 чоловік – 

літні олімпійські  види спорту, 8 чоловік – зимові олімпійські види спорту та 

222 займаються не олімпійськими видами спорту.   

Кафедрою фізичного виховання організовано роботу  10 спортивних 

секцій та 11 гуртків,  де регулярно підвищують свою спортивну майстерність  

632 студентів 1-5 курсів.  

   У спортивних секціях займається:  

1. 2 майстер спорту міжнародного класу;   

2. 5 майстрів спорту України;  

3. 12 кандидатів у майстри спорту;  

4. 65 спортсмени І розряду;   
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5. 142 спортсмени ІІ та ІІІ розрядів.  

Згідно з наказом ректора та у відповідності до плану роботи кафедри із 

спортивної та оздоровчо-масової роботи в університеті викладачами 

кафедри, відповідальними за факультети, разом із заступниками деканів з 

виховної та організаційної роботи, проводяться спортивно-масові заходи, а 

саме: змагання з видів спорту серед студентських груп та курсів на 

факультетах, відбіркові змагання серед студентів І курсів, Спартакіада ЛНУП 

з 5 видів спорту, Спартакіада «Здоров’я» з 5 видів спорту серед 

професорсько-викладацького складу та співробітників ЛНУП, матчеві 

зустрічі тощо.  

Збірні команди ЛНУП з видів спорту та окремі спортсмени постійно 

беруть участь в комплексних спортивних обласних, всеукраїнських та 

міжнародних змаганнях,  а саме щорічній Універсіаді Львівщини серед ЗВО, 

Універсіаді України Міністерства освіти і науки України, Всеукраїнських 

спортивних іграх Мінагрополітики та продовольства України, а також в 

інших обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.  

Підводячи підсумки виступу збірних команд та окремих спортсменів 

ЛНУП в обласних, Всеукраїнських та міжнародних змаганнях за 2022 рік, 

хочеться відмітити студентів збірних команд з футболу, пауерліфтінгу 

(чол)(жін), боротьби вільної, важка атлетика, волейболу.  

2022р. кафедра фізичного виховання провела низку спортивно-масових 

заходів:   

1. Першість І-х курсів з футболу, настільного тенісу, волейболу, 

баскетболу;  

2. Проведено спортивно військову естафету до Дня захисників і 

захисниць України.  

3. Спортивні змагання до «Дня студентського  спорту з настільного 

тенісу, волейболу, легкоатлетичного кросу, баскетболу;  

4. Спартакіада «Здоров’я» серед професорсько-викладацького 

складу та співробітників університету  з 5 видів спорту (волейбол, бадмінтон, 

н/теніс, шахи, дарц);  

5. Взято участь в обласних змаганнях з вільної боротьби, важкої 

атлетики, боксу  та легкої атлетики.  

6. Проведене оцінювання фізичної підготовленості студентів 1 та 2 

курсів, та студентів – членів збірних команд ЛНУП з видів спорту, згідно 

наказу МОН.  

7. Участь у забігу Нескорених присвячений захисникам Азовсталі; 

8. Участь у забігу до Дня конституції України;  

9. Участь у відкритому кубку та першості м.Львова з важкої 

атлетики.   

10. До дня працівника сільського господарства відбулася матчева 

зустріч з баскетболу і волейболу між збірними командами ЛНУП та  ДЮСШ 

м. Пустомити. 
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11. Організовано та проведено благодійний матч з футболу по збору 

коштів для ЗСУ серед збірних команд ветеранів клубу «Карпати» та збірної 

команди ЛНУП;   

12. Допомога в організація та проведені всеукраїнських дитячо-

юнацьких змагань з  вільної боротьби. 

Гордістю є студенти ЛНУП, учасники збірних команд України:   

Сікан Данило(Еко-41) – є членами збірної команди України з футболу.  

Мудрик Владислав (Тз-41), Козак Богдан (Тз-41),  Горох Валентин (Ек-

41), Гудзінський Вадим (Тз-41) – члени збірних команд України з футболу в 

своїх вікових категоріях.  

Вакараш Дмитро (ЗВ-41) член молодіжної збірної команди України з 

волейболу.  

Олег Наугольник (Буд-11) член збірної команди України, учасник 

Чемпіонату Європи з карате кіокушинкай 

Публіченко Олександр (Ен-41) бронзовий призер Чемпіонату України з 

веслування на б/к. 

Володимир Андрощук (Ат-32)  член збірної команди України з легкої 

атлетики (десятиборство) 

Бабій Гордій (Еко-33) член збірної команди України, бронзовий призер 

чемпіонату України-2022 до 23 років з армспорту.  

Віктор Решенін (Оп-31) член збірної команди України з пауерліфтингу, 

абсолютний чемпіон Кубку Світу-2021 за версією WPA (підйому на біцепс).  

Одним з елементів виховної роботи у академічних групах студентів є 

громадсько-корисна робота, трудове виховання, які проводиться на усіх 

факультетах у формі:  впорядкування території, закріпленої за факультетом, 

приміщень факультету і гуртожитку; участі студентів  у 

сільськогосподарських роботах ННДЦ.  

 

3.6. Студентське самоврядування 

У Львівському національному університеті природокористування та 

його структурних підрозділах невід’ємною частиною громадського 

самоврядування є діяльність студентської самоврядної організації «Основа» та  

Профспілкової організації студентів та аспірантів ЛНУП. 

Представники органів студентського самоврядування та профспілкової 

організації входять до складу вченої ради Університету та вчених рад 

факультетів. Студентська самоврядна організація «Основа» співпрацює з 

Первинною профспілковою організацією студентів та аспірантів у проведенні 

культурно-масових заходів, організації студентського життя та дозвілля, а 

також захисті прав та інтересів студентів. 

У 2022 році студентські активісти стали організаторами та долучились 

до проведення багатьох урочистих заходів, акцій та флешмобів, 

Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів та фестивалів, організовано 

спільно з відділом з організації навчально-виховної роботи студентів  відео-

флешмоб «Подякуй захисникам України». 

До Дня захисника та захисниць України організовано та проведено з 13 
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вересня до 31 жовтня у Львівському національному університеті 

природокористування в рамках благодійної акції НБУ «Смілива гривня» 

відбувався збір монет номіналами 10, 50 копійок, а також 1, 2, 5 та 10 

гривень. Спільними зусиллями здобувачів вищої освіти, професорсько-

викладацького складу та працівників університету вдалось мобілізувати 

монет на суму 3120 гривень. Зібрані монети було передано в банк, а 

відповідну суму коштів відправлено на допомогу ЗСУ. 

7-12 жовтня 2022 р. на запрошення Федерації профспілок робітників 

Данії 3F (United Federation of Danish Workers 3F) проходив візит української 

профспілкової делегації з представників профспілок агропромислового 

комплексу і житлово-комунального господарства України. Участь в даному 

візиті взяла й Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів 

Львівського національного університету природокористування, яку 

представляла перший заступник голови профкому, студентка групи Мо-21 

Яна Мітленко. 

Щира подяка за таку можливість та сприяння в даній поїздці ректору 

університету Володимиру Снітинському та голові Львівської обласної 

організації профспілки працівників агропромислового комплексу Михайлу 

Тарнавському. 

Студентське самоврядування спільно із студентською профспілкою 

вже традиційно влаштовують патріотичні флешмоби до Дня Героїв Небесної 

сотні, Дня Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв голодомору. Студенти 

активісти мали змогу взяти участь у проведенні таких акцій  у центрі Львова. 

До «Шевченківських днів» студенти активісти декламували вірші 

Т.Г. Шевченка, яке було викладено у соціальні мережі. 

Організували разом із Профспілковою організацією флешмоб 

«Вишиванка моя – гордість моя» до якого долучились студенти усіх 

факультетів, а також викладачі та адміністрація Університету. 

Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів ЛНУП стала 

помічником святого Миколая і закупила для всіх студентів, що мають дітей 

подарунки. 
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4. РОЛЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ  

 

Сучасна університетська бібліотека повинна виконувати функції 

провідника у світ інформації у глобалізованому цифровому суспільстві, який 

допомагає користувачам знаходити, оцінювати, використовувати знання, 

розвивати навички для навчання впродовж усього життя. Для цього 

бібліотека має стати клієнтоорієнтованою сервісною системою, 

комунікативним простором, що сприяє розвитку науково-дослідної та 

академічної діяльності університету, його інтеграції в глобалізоване, 

науково-освітнє та інформаційне середовище. 

Модернізація вищої освіти диктує необхідність інтенсивних змін у 

роботі бібліотеки і відкриває можливості стати  потужним інформаційно-

комунікаційним центром, сприяти розвитку соціальних та освітніх функцій. 

Впродовж 2022 року наукова бібліотека працювала над реалізацією 

основних завдань: 

 Збереження багатства фонду і наукової спадщини університету; 

 Удосконалення структури фонду наукової бібліотеки; 

 Актуалізація фонду навчальної літератури; 

 Поповненнями новими документами у відповідності до потреб 

навчального процесу, рекомендацій кафедр, підрозділів університету; 

 Доукомплектування та поточне поповнення фонду виданнями 

професорсько-викладацького складу ЛНУП; 

 Здійснення моніторингу потреб щодо ресурсного забезпечення 

освітніх, освітньо-наукових та освітньо-кваліфікаційних програм 

університету; 

 Поповнення фонду наукової літератури з урахуванням основних 

напрямів НД, діяльності тощо; 

 Використання джерел поповнення фонду з залученням 

можливостей інтернет-ресурсу; 

 Систематичне вивчення потоку документів щодо передплати та 

використання періодичних видань; 

 Організація доступу до інформаційно-бібліотечних ресурсів 

університету та інтернет-ресурсів; 

 Актуалізація, систематичне оновлення нашої сторінки веб-сайту; 

 Участь в наповненні цифрової бібліотеки; 

 Вдосконалення та використання ліцензованого програмного 

забезпечення – програмної системи «УФД/Бібліотека» розробки корпорації 

«Український фондовий дім» (Київ); 

 Культурно-просвітницька робота бібліотеки; 

 Формування інформаційної культури користувачів. 
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Діяльність Наукової бібліотеки ЛНУП зосереджена на формуванні та 

використанні інформаційних ресурсів, удосконаленні обслуговування 

користувачів різних категорій, запровадженні технології автоматизованих 

бібліотечно-інформаційних процесів, ефективному управлінні інформаційно-

бібліотечним обслуговуванням, формуванні бібліотечних ресурсів, науково-

бібліографічній діяльності. 

Повноцінний і якісний склад фонду бібліотеки ЛНУП є основою 

належного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного 

обслуговування користувачів відповідно до їхніх інформаційних запитів. 

У звітному році одним із актуальних завдань бібліотеки ЛНУП було 

питання формування, вдосконалення структури, способів ефективного 

використання та збереження інформаційних ресурсів.  

Станом на 01.12. 2022 р. загальний документний фонд бібліотеки 

університету налічує 544 530 примірників, з яких: 

Наукової літератури – 285728прим.; 

Навчальної літератури – 223232 прим.; 

Художньої літератури – 35570 прим. 

Нові надходження літератури у звітному році становлять 252 

примірники на суму 23404.72 грн.. Значний відсоток поповнення фонду 

становлять наукові видання – 202 примірники, навчальних-48 примірників, 

художніх- 2 примірники. 

Обсяг подарованих документів становить 252 примірники. 

Передплата періодичних видань у 2022 р. становила 32 назви на суму 

45190.1 грн. 

Динаміка надходжень до бібліотечного фонду, одиниць 

 

Завдання наукової бібліотеки ЛНУП – накопичувати та надавати 

користувачам – поруч з традиційними паперовими джерелами – принципово 

нові інформаційні ресурси, до яких у належить інституційний репозитарій 

(ІР) – електронний архів відкритого доступу. Інституційний репозитарій 

Львівського національного університету природокористування (ЛНУП)  

надає вільний доступ до повних (або поданих в скороченні) електронних 

документів з наукового доробку університету та електронних видань з фондів 

бібліотеки. Фахівці бібліотеки не тільки вивчають ринок інформаційних 

Література Роки 

 2019 2020 2021 2022 

Всього, грн. 95876,81 95090,75 79369,03 23407,72 

Всього, од.  1014 1536 1300 252 

з них: наукова, од. 469 1161 1015 202 

          наукова, % 46,3 75,6 78,1 80,2 

Періодика, назв 41 27 27 32 

наукові журнали, од. 41 25 26 30 

наукові журнали, % 100 92,3 92,6 93,8 
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ресурсів, а й приділяють увагу багатоаспектному аналізу інформаційних 

потреб користувачів, всебічному вивченню використання ними первинної 

інформації та створення вторинної.  

Наукова бібліотека успішно продовжує використовувати ліцензоване 

програмне забезпечення – програмну систему «УФД/Бібліотека» розробки 

корпорації «Український фондовий дім» (Київ). Працівники НБ здійснюють 

редагування каталогу, конвертованого з Автоматизованої бібліотечної 

інформаційної системи  (далі -АБІС) Інтегрованої розвиваючої бібліотечно-

інформаційної системи (далі – ІРБІC) в програму АБІС «Український 

фондовий дім» (далі – УФД). 

Безперервно здійснюється поповнення електронного каталогу (ЕК), що 

є найбільш перспективною базою даних для інформаційного забезпечення 

наукового та навчального процесу університету.. Електронний каталог дає 

можливість здійснювати швидкий і якісний пошук літератури за різними 

параметрами, як наприклад: автор, назва документа, рік видання, мова, вид 

документа (книга, рукопис, збірник, дисертація, автореферат, журнал тощо), 

наявність електронної версії документа та деякими іншими класифікаторами. 

Електронний каталог розташований на сторінці НБ ЛНУП за посиланням 

ush.com.ua/lvlnau, а також доступний з планшету або смартфону з ОС 

Android. Замовити літературу можна через електронну пошту: 

lnaulib@ukr.net. Загальний обсяг ЕК складає 150230 бібліографічних записів. 

У Науковій бібліотеці ЛНУП до послуг користувачів довідково-

інформаційні періодичні українські та зарубіжні видання в електронному 

вигляді та бази даних з повнотекстовими ресурсами, такі як «Наукова 

періодика України», що створюється Національною бібліотекою України ім. 

В. Вернадського та «Українські репозитарії», що розташований на блозі «Пан 

бібліотекар». 

З метою збереження видань та надання їх в загальний доступ у режимі 

on-line НБ ЛНУП передає електронні копії періодичних друкованих наукових 

фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В. І. 

Вернадського – «Аграрна економіка» та «Вісник Львівського національного 

університету природокористування» (серії «Агроінженерні дослідження», 

«Агрономія», «Архітектура і сільськогосподарське будівництво», «Економіка 

АПК»). Вісник Львівського національного університету 

природокористування вже має певну аудиторію споживачів, має високу 

якість, як джерело наукової інформації, відображає найновіші досягнення 

науки, є важливим елементом інформаційного ресурсу, сприяє утвердженню 

пріоритетних цілей науково-дослідної діяльності та розвитку аграрної науки, 

забезпечує оперативну актуалізацію наукових досягнень у галузі.  

У науковій бібліотеці користувачі мають безкоштовний доступ до 

мережі Інтернет з сучасними Wi-Fi технологіями. Надання бібліотеці 

можливості працювати з віртуальними інформаційними ресурсами, 

представленими в мережі Інтернет, значно розширює інформаційне поле 

отримання релевантної інформації. До послуг користувачів функціонує 

Електронний читальний зал. 

http://www.ush.com.ua/lvlnau
mailto:lnaulib@ukr.net
http://visnuk.kl.com.ua/joom/arkhiv-nomeriv/ahroinzhenerni-doslidzhennia.html
http://visnuk.kl.com.ua/joom/arkhiv-nomeriv/ahronomiia.html
http://visnuk.kl.com.ua/joom/arkhiv-nomeriv/arkhitektura-i-silskohospodarske-budivnytstvo.html
http://visnuk.kl.com.ua/joom/arkhiv-nomeriv/ekonomika-apk.html
http://visnuk.kl.com.ua/joom/arkhiv-nomeriv/ekonomika-apk.html
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Досвід бібліотеки з інноваційної діяльності показує, що взаємозв’язок 

традиційних і цифрових технологій збагачує бібліотечно-освітню практику та 

поліпшує виконання бібліотекою своїх функціональних обов’язків. 

Розвиваючи дистанційний доступ до джерел інформації, НБ створює 

віртуальні простори, на яких успішно функціонують всі бібліотечні 

технології. Бібліотека отримує нову категорію користувачів – віртуальних.  

Велику увагу бібліотека приділяє веденню своєї веб-сторінки, що 

входить до складу сайту університету. Сучасний користувач наукової 

бібліотеки має можливість ознайомитися з експозиціями книжкових 

виставок, інформацію щодо діяльності НБ та сфери послуг як у самій 

бібліотеці, так і на її сайті.  

Виставкова діяльність бібліотеки була і залишається важливою 

складовою бібліотечного обслуговування. Сьогодні розглядаємо віртуальну 

книжкову виставку як он-лайн сервіс для віддаленого користувача. 

У 2022 році Науковою бібліотекою підготовлено віртуальні та 

книжкові виставки, тематичні огляди, презентації: 

1. День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 

“Пам’ятаємо! Єднаємося! Переможемо!”, виставка-реквієм; 

2. День Гідності та Свободи. “Вистояли на майдані – переможемо у 

війні”, виставка-пам'ять; 

3. Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку “Нехай не гасне 

світ науки” віртуальна та книжкова виставки літератури; 

4. День української писемності та мови, віртуальна та книжкова 

виставки; 

5. 30 вересня – всеукраїнський день бібліотек “Бібліотека-

спільнодія для твоєї мрії!”, виставка-експозиція; 

6. “Хресна дорога моєї України”, виставка-інсталяція; 

7. “Всім серцем любіть Україну свою - і вічні ми будемо з нею”, 

віртуальна та книжкова виставки; 

8. Нові надходження до фонду Наукової бібліотеки ЛНУП із 

спеціальності 081 “Право”; 

9. Фольклорно-мистецький вернісаж “Переплелися чорне і червоне, 

мов радість і журба на рушнику….”, віртуальна та книжкова виставки; 

10. Всесвітній день книги та авторського права “Її величність -

книга”, віртуальна та книжкова виставки найстаріших книжкових колекцій 

французьких, латинських, німецьких, польських рідкісних видань з 

природничих, технічних, сільськогосподарських наук Європи XVIII– поч. 

XIX ст. (колекція іноземних європейських видань з питань кліматології та 

метеорології, понад 50 джерел іноземних видань ХVІІІ-ХІХ століть); 

11. Міжнародний день рідної мови “Мова-це глибина тисячоліть”, 

озвучена книжково-ілюстративна виставка; 

12. “А Сотню вже зустріли небеса…”, віртуальна та книжкова 

виставки; 

13. Нові надходження до фонду наукової бібліотеки Львівського 

національного університету природокористування; 
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14. День пам’яті героїв Крут, виставка-реквієм “Жертовний шлях до 

мрії”; 

15. “І обнялися береги одного вічного народу…”, віртуальна та 

книжкова виставки до Дня Соборності України; 

Усі виставки можна переглянути на сайті Львівського національного 

університету природокористування в розділі Наукова бібліотека за адресою 

http://www.lnau.lviv.ua/  та на сторінці соціальної мережі Facebook. 

Наукова бібліотека ЛНУП, вбачаючи інформаційний супровід тематики 

наукових досліджень одним із пріоритетних напрямів роботи, займається 

постійним вивченням та систематичним уточненням інформаційних потреб 

науковців, викладачів, студентів закладів вищої освіти.  

З метою висвітлення ролі інформаційного забезпечення в наукових 

дослідженнях виявлення етапів пошуку і збору наукової інформації, 

визначення її джерел, розкриття можливості доступу і використання 

дослідниками всесвітньої мережі ІНТЕРНЕТ та середовища об’єктів 

цифрової цивілізації у науково-дослідній роботі здобувачів наукового 

ступеня доктора філософії науковою бібліотекою організовано та проведено 

День інформації. 

Завданням сучасної вищої освіти і відповідно, освітніх технологій є 

вміння орієнтуватися в інформаційному потоці, працювати з інформацією, 

критично її оцінювати, використовуючи різноманітні ресурси. З метою 

формування та розвитку інформаційної культури користувачів одним з 

пріоритетних напрямів роботи НБ є промоційна діяльність серед студентів, 

шляхом проведення науково-пізнавальних екскурсій для першокурсників, 

відвідування Виставкового залу фонду стародруків та рідкісних видань, 

Музею історії університету. В своїй діяльності бібліотека використовувала 

комплексний підхід до формування інформаційної культури майбутніх 

фахівців, використовуючи різноманітні форми та методи, надавала 

можливість об’єднувати пізнавальну та практичну інформаційну діяльність. 

Впродовж цього року було проведено низку виховних годин для студентів-

першокурсників. 

Важливу роль у формуванні інформаційної культури користувачів 

відіграють «День фахівця», «День бакалавра», «День магістра». Головне 

місце відводиться детальному огляду електронних ресурсів наукової 

бібліотеки.  

З метою пошуків відомостей про професора Томаша Рильського в 

рамках написання дисертаційного дослідження на тему «Професор Томаш 

Рильський (1838-1924) – педагог, вчений, організатор формування рільничого 

машинознавства на території України та Польщі»,  надано доступ до 

матеріалів з фонду рідкісних видань та стародруків, архівних документів 

музею історії ЛНУП аспіранту ННСГБ НААНУ М. Клименку. Працівниками 

НБ здійснено підбір матеріалів відповідно до теми дослідження, надані 

консультації щодо можливостей пошукової бази електронного каталогу, 

ознайомлено з науково-бібліографічними виданнями, які розкривають 

наукову спадщину вченого. 

http://www.lnau.lviv.ua/
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Для оцінювання результативності наукової діяльності важливе місце 

відводиться наукометрії – напряму досліджень, що вивчає когнітивні 

комунікації в науці за частотою цитувань наукових робіт та їхніх авторів. 

Завданням наукометричних баз даних є дослідження публікаційної 

активності та цитованості авторів наукових праць. Користувачі НБ  ЛНУП 

мають безкоштовний доступ до реферативної наукометричної платформи 

Web of Science, Scopus, Google Scholar. 

Наукова бібліотека  ЛНУП працювала над розширенням існуючих та 

створенням нових можливостей доступу користувачів бібліотек до 

електронних джерел інформації: підтримувала і поповнювала бібліографічні, 

реферативні і повнотекстові бази даних, в яких містяться понад 20 млн. 

записів світового інформаційного потоку і мільйони сторінок повних текстів:  

 Відкрито доступ до бази навчальної літератури видавництва ТОВ 

«ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» («ЦУЛ»). Понад 1200 

найпопулярніших навчальних видань за різними тематиками: аудит, 

бухгалтерський, кадровий облік, фінанси, економіка, менеджмент, маркетинг, 

правова література, гуманітарні науки, природничі та технічні науки 

(www.culonline.com.ua). 

 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

(library@nbuv.gov.ua); Обсяг фондів – близько 15 млн. одиниць зберігання. 

Це унікальне зібрання джерел інформації, що включає книги, журнали, 

продовжувані видання, карти, ноти, образотворчі матеріали, рукописи, 

стародруки, газети, документи на нетрадиційних носіях інформації.  

 «УКРАГРОТЕКА» ― національний інформаційний ресурс 

(електронний каталог) http://dnsgb.com.ua/dnsgb.html; Містить анотовані 

бібліографічні записи на книги, брошури, журнали, бази даних, електронні 

документи, ресурси Internet та інші документи з колекції Бібліотеки. 

Тематичні рубрики: екологія, охорона природи, ботаніка, біологія, економіка 

сільського господарства, ветеринарія, лісове господарство, організація і 

управління сільськогосподарським виробництвом, механізація сільського 

господарства, ґрунтознавство, агротехніка та ін. Об'єм 180 тис. записів, 

українською мовою.  

 «AGRIS» http://agris.fao.org/; International Information System for 

the Agricultural Sciences and Technology. Містить бібліографічні записи і 

реферати документів з сільського господарства і суміжних галузей з країн-

членів FAO. Oб'єм 3,5 млн. записів англійською мовою. 

 «AGRICOLA» http://agricola.nal.usda.gov/; Agricultural On-Line 

Access - Інформаційна система США з сільського господарства. Bедеться 

Національною сільськогосподарською бібліотекою США з 1970 р. Oб'єм 4,5 

млн. записів англійською мовою. 

 «AGORA» http://www.aginternetwork.org/; Доступ до глобальних 

онлайнових досліджень у сільському господарстві (AGORA). Програма 

AGORA, створена Продовольчою та сільськогосподарською організацією 

ООН (ФАО) разом з великими видавцями, дозволяє країнам, що 

розвиваються, отримати доступ до видатної колекції цифрових бібліотек у 

http://www.scopus.com/
https://scholar.google.com.ua/
mailto:library@nbuv.gov.ua
http://dnsgb.com.ua/dnsgb.html
http://agris.fao.org/
http://agricola.nal.usda.gov/
http://www.aginternetwork.org/
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сферах харчування, сільського господарства, природознавства та суміжних 

соціальних наук. AGORA надає колекцію до 13 700 ключових журналів і до 

26 500 книг у більш ніж 115 країнах. AGORA призначений для посилення 

стипендії багатьох тисяч студентів, викладачів та дослідників у сільському 

господарстві та науках про життя в країнах, що розвиваються. AGORA - одна 

з п'яти програм, що складають Research4Life: AGORA, HINARI, OARE, ARDI 

та GOALI.  

 «EBSKO» http://www.ebsco.com/). 

З урахуванням різнобічних інформаційних потреб користувачів 

бібліотека здійснює повну систему бібліографічного інформування: 

задоволення разових потреб, інформування про нові надходження, тематичне 

інформування. НБ забезпечує якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне 

та інформаційне обслуговування користувачів бібліотеки. 

Якісне обслуговування користувачів значною мірою залежить від 

професійної майстерності працівників бібліотеки. Розвиток комп’ютерної 

техніки, поява нових носіїв інформації докорінно змінили традиційні 

інформаційно-бібліотечні технології, що торкнулося всіх сторін діяльності 

бібліотек – від комплектування до формування власних інформаційних 

ресурсів. 

З метою інформування науковців з актуальних тем використовується 

автоматизована система ВРІ як метод інформування не тільки 

індивідуального, а й групи споживачів інформації методом масового БІС : 

списки, покажчики, виставки-перегляди, дні інформації, дні кафедри.  

У 2022  році методом масового інформування ВРІ було охоплено :  

– користувачів ЛНУП : 115, серед них – науковці , магістри та 

студенти. 

У рамках проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукових 

програм працівниками інформаційно-бібліографічного відділу НБ ЛНУП 

підготовлено інформацію щодо книгозабезпеченості (загальний обсяг 10827 

позиції).  

Користувачам надавались консультації з методики пошуку необхідної 

інформації, використання довідкових та бібліографічних видань, каталогів та 

картотек, складання та оформлення списків літератури до курсових, 

дипломних робіт та наукових праць. 

Згідно міжнародної системи УДК здійснювали класифікацію наукових 

статей, дисертацій, дипломних та курсових робіт, підручників, навчально-

методичних видань (909 шифрів). Закласифіковано  – 155 назв нових 

надходжень літератури та 754 наукові статті. 

Проводилась робота з наповнення та редагування довідково-

пошукового апарату НБ (ДПА) : 

- розставлено карточок в СК (за ББК), СК (за УДК), алфавітний 

службовий каталог;  

- алфавітний читацький каталог – 620 карточок; 

- введено 50 нових рубрик до СК (за УДК); 

http://www.ebsco.com/
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- відредаговано 10000 карточок СК (за ББК). 

У 2022 році підготовлено 1 наукову статтю:  

 Шафранська С.В. Функціональні можливості електронної 

бібліотеки Львівського національного університету природокористування. 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної бібліотечної конференції 

«Бібліотека у сучасному інформаційному просторі : проблеми та перспективи 

(до 100-річчя бібліотеки Університету Ушинського)». 17 листопада 2022 р. 

Одеса, 2022. (подано до друку). 

Упродовж звітного року наукова бібліотека спрямовувала свою 

діяльність на впровадження інноваційних форм роботи з користувачами та 

бібліотеками-учасницями об’єднання.  

Наукова бібліотека ЛНУП, як головна бібліотека Львівського 

територіального методичного об’єднання сільськогосподарських бібліотек 

проводила моніторинг пріоритетних напрямів діяльності бібліотек 

об’єднання, здійснювала аналіз планування та звітності, надавала  

консультації з різних питань інформаційно- бібліотечної роботи. 

У рамках забезпечення науково-методичної діяльності було 

підготовлено видання «Методичні поради для класифікації понять з 

відсутніми в УДК прямими індексами» / укладач гол. бібліограф Г.В. Бекало. 

Дубляни, 2022. 

Культурно-просвітницька робота наукової бібліотеки була спрямована 

на популяризацію книги, художнього слова, історично-наукової, культурної 

спадщини, зосереджувалась на залучення користувачів через фонди 

бібліотеки до глибинних пластів української історії, національної культури і 

духовності. Характерна риса культурно-просвітницької роботи наукової 

бібліотеки – поєднання просвітництва з наукою, популяризація наукових ідей 

і концепцій. 

Науковою бібліотекою проводились круглі столи, практикуми, виховні 

години, засідання, презентації тощо:  

1. Науково-виховний захід з нагоди вшанування 90-ї річниці 

Голодомору в Україні (спільно з кафедрою гуманітарної освіти); 

2. “Хто не пам’ятає минулого, той не має майбутнього!”, виховна 

година; 

3. День книги з підприємництва. Наукова бібліотека ЛНУП провела 

на кафедрі ПТБ своєрідний День книги із підприємництва та агробізнесу. Ця 

подія була приурочена до виходу у широкий світ брошури Ю. Губені 

«Підприємництво: доступно, стисло, для сільських жителів» та проведенню 

однойменного науково-практичного семінару;  

4. 22 вересня 2022 року у Науковій бібліотеці ЛНУП відбулося 

засідання методичної ради, на якому було розглянуто «Стратегію розвитку 

наукової бібліотеки на 2023-2027 рр.». Стратегія передбачає переосмислення 

діяльності бібліотеки відповідно до потреб користувачів університету, 

забезпечення трансформації в сучасний науковий, культурно-просвітницький 
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інформаційний структурний підрозділ університету, який відповідає вимогам 

часу; 

5. Виховна година з нагоди дня героїв, презентація виставки-

реквієм “Хресна дорога моєї України”. 

Наукова бібліотека  ЛНУП працює в напрямку вдосконалення 

інформаційно-комп'ютерних технологій, постійно шукає інноваційні способи 

використання власних основних ресурсів, розширює доступ до документів, 

зокрема за рахунок мережевої взаємодії та розвитку нових сервісів, надає 

консультації науковцям з питань створення авторських профілів у БД Web of 

Science, спеціалізованих соціальних мережах, реєстрах ідентифікатора 

автора. Бібліотека вирішує питання підвищення ефективності використання 

об'єднаних ресурсів і організації доступу до них, збільшення темпів 

поповнення інформаційних ресурсів. 

Із впровадженням у діяльність програмної системи «УФД/Бібліотека», 

наукова бібліотека постійно вдосконалює роботу в цьому напрямку: вивчає і 

застосовує більш досконалі методи роботи, оновлює комп’ютерне 

забезпечення, надає широкий спектр інформаційно-бібліотечних 

консультаційних послуг тощо.  

Значні перспективи інформаційного забезпечення можуть бути відкриті 

зміцненням кооперації наукової бібліотеки ЛНУП і бібліотек учасниць 

Львівського територіального методичного об’єднання сільськогосподарських 

бібліотек, перетворенням їх в єдиний науково-інформаційний центр з 

об’єднаним ресурсом. 
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5.ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКА, АДМІНІСТРАТИВНО- 

СОЦІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА РОБОТА 

 
5.1. Діяльність Навчально-наукового центру ЛНУП 

5.1.1. Загальна характеристика ННЦ 

У навчально-науковому центрі університету продовжувалися роботи з 

впровадження інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських 

культур, передових технологій у тваринництві, застосування на практиці 

наукових розробок професорсько-викладацького складу університету. 

Удосконалювалася практична база для навчання студентів, проходження 

ними виробничих і навчальних практик. 

 За даними кількісного обліку земель в користуванні навчально-

наукового центру у 2022 році перебувало  179,73 га, з яких 179,73 га земель 

сільськогосподарського призначення. З них на ріллю припадає 179,73 га. 

 Загальна площа ріллі, що перебували у користуванні ННЦ ЛНУП, у 

2022 році порівняно з попереднім роком зменшилася на 17,36 га, тобто 

продовжився наявний в останні роки процес до зменшення розмірів 

сільськогосподарського землекористування. Окрім належних господарству 

угідь ННЦ продовжував орендувати 40 га ріллі у власників земельних паїв 

Кам’янка-Бузького району. Оренда додаткових угідь дає змогу суттєво 

збільшити виробництво продукції рослинництва. 

У 2022 році вся рілля в господарстві була зайнята посівами 

сільськогосподарських культур. Площа посівів зернових і зернобобових  

культур у 2022 році становила 58,5 га, або 32,5% площі ріллі, площа 

технічних культур – 120 га (66,8% у структурі посівів). Технічні культури 

були представлені вирощуванням сої (120 га, що на 30 га менше, ніж у 2021 

році). Збільшення обсягів вирощування технічних культур відповідає 

зменшенню розмірів сільськогосподарського землекористування. Площа 

картоплі становила 1,0 га, овочів – 0,23 га. 

Загалом формування структури посівів відбувалося з урахуванням 

ринкового попиту на окремі види продукції, потреб кормовиробництва та 

формування збалансованої сівозміни.  

5.1.2. Стан виробництва продукції рослинництва 

Валовий збір зернових культур у 2022 році становив 1676 ц, сої – 1242 ц, 

картоплі – 139 ц.  

Середня урожайність зернових і бобових культур у 2022 році становила 

32,5 ц/га, у тому числі за культурами: озима пшениця – 34,6 ц/га, ячмінь 

озимий – 29,2 ц/га, гречка – 4,3  ц/га. Урожайність сої у 2022 році становила 

11,3 ц/га, картопля – 141 ц/га. 

Урожайність більшості зернових культур порівняно з попереднім роком 

зросла.  

У рослинництві основна увага приділялася організації виробництва 

насіння для забезпечення власних потреб університету і для реалізації   

сільськогосподарським підприємствам Львівської та інших областей Західної 
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України. У ННЦ вирощують районовані сорти озимої пшениці: Колонія. У 

2022 р було вироблено 159 т . озимої пшениці та 124 т. сої. Реалізовано  5,5 т. 

озимої пшениці на суму 43120,00  грн., сої 115,95 т. на суму 1749879,10 грн. 

Працівники ННЦ разом з ученими факультету агротехнології та 

екології провели розрахунки потреби у насінні нових сортів 

сільськогосподарських культур згідно з попитом фермерських господарств і 

власних потреб, розробили і затвердили технологічні карти за кожною 

культурою. На підставі цього була розроблена програма вирощування 

насіння зернових культур. На 2023 рік заплановано виростити насіння 2250 т 

озимих культур і 3000 т сої.  

У 2022 році в ННЦ провели роботу з покращення культури 

землеробства, раціонального використання органічних і мінеральних добрив. 

З розрахунку на 1 га посівів було внесено 61,2 кг мінеральних добрив у 

діючій речовині та 0,2 т органічних добрив.  

Проблема удобрення вирішується й за рахунок накопичення потенціалу 

поживних речовин в ґрунті через вирощування післяжнивних посівів 

сидератів сої. Щорічно приорюється сидератів на площі до 58,5 га, крім 

цього подрібнюється і приорюється післяжнивна солома озимих зернових 

культур на площі 58,5 га. Це дає змогу підвищувати вміст гумусу в орному 

шарі ґрунту та нагромаджувати в ньому поживні речовини.. 

У  2022 році вивезено і приорано 40 т органічних добрив, у тому числі 

під овочі і часник 40 т. 

5.1.3. Стан виробництва продукції тваринництва 

На кінець 2022  року в господарстві налічувалося 68 гол., з них основних 

свиноматок 9 гол., 1 голова хряк-плідник породи ландрас і 58 голів 

молодняку свиней різних груп. Протягом року одержано 46 ц приросту 

свиней. Середньодобовий приріст свиней становив 168 г. Реалізовано свиней 

у живій вазі 27,2 ц. Від реалізації було одержано 118347,00 грн.  

Загальна виручка від реалізації продукції тваринництва у 2022 році 

становила 118347,00 грн. 

Для поліпшення ситуації в тваринництві вжиті заходи зі зміцнення 

кормової бази. Залишок кормів на кінець 2022 р. становив: зерновідходи 

озимої пшениці 16,7 т. ,зерновідходи сої – 6 т.,зерновідходи озимого ячменю 

10,5т. 

У приміщеннях ННЦ здійснено ряд заходів із теплозбереження. Зокрема, 

всі вікна засклені й утеплені плівкою.  

4.1.4. Науково-дослідна робота ННЦ 

Працівники ННЦ сприяють студентам, аспірантам, науковцям 

університету у проведенні наукових дослідів, виробничій перевірці та 

впровадженню науково-технічних розробок. 

 Ведеться селекційна робота з впровадження у сортове виробництво 

перспективної форми Озима пшениця Колонія. 

 Значна робота проводиться по селекції та насінництву картоплі сортів, 

виведених вченими нашого університету.  
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5.2 Діяльність господарських служб 

 

Впродовж 2022 року було проведено ряд ремонтних робіт в навчальних 

корпусах, студентських гуртожитках, спортивних майданчиках, гаражах, 

службових та складських приміщеннях. 

В приміщеннях сховищ (укритті) головного, агрономічного та 

лекційного корпусів проведено поточні ремонти, облаштовано запасні 

виходи з них. Для сховищ агрономічного та лекційного корпусів виготовлено 

25 лавок. 

- Проведено ремонт в  фойє актового залу; 

- Ремонт коридору і аудиторії кафедри гуманітарних наук; 

- Ремонт коридорів землевпорядного факультету 

- Ремонт прохідних автопарку і учбового парку 

- Ремонт дахів водозабірних і очисних споруд 

- Ремонт гаражів, свиноферми 

- Проведено ремонти приміщень постів охорони 

- Кафедра овочівництва  ( виготовлення піднавісу) 

- Заробка відкосів віконних в механічному і агрономічному 

корпусах. 

- Частковий ремонт даху котельні  біля складу. 

- Ремонт кімнат готелю в гуртожитку №1 та сходової клітки.   

Відділом сантехніків здійснювалися такі роботи: 

- Постійний нагляд та усунення аварійних ситуацій на системах 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення в навчальних корпусах 

та гуртожитках університету. 

- Замінено ділянку центрального водопроводу головного корпусу 

(42м.п. труби Ф108мм.)  

- Замінено трубопроводи водовідведення по підвалу гуртожитку 

№7 

- Проведено заміну ділянки теплової мережі в гуртожитку №7 

- пофарбовано зовнішні  газопроводи житлового та відомчого 

фонду; 

- проведено випробовування водопроводів та пожежних кранів із 

зливом води; 

-  в гуртожитку №1 облаштовано 3 душові кабіни на поверхах; 

- При підготовці до опалювального сезону замінено 8 радіаторів 

опалення в навчальних корпусах та гуртожитках. 

Відділом енергетики було проведено такі роботи: 

- заміна та прокладання електропроводки по освітленню 

навчальних корпусів і гуртожитків із заміною вимикачів та розеток; 

- виконано 5 вимог Обленерго; 

- встановлено 150  LED світильників; 

- заміна 10 вуличних світильників на LED світильники. 

Відділом комп’ютерних інформаційних технологій було виконано 

такі роботи як:  
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- організовано доступ до ліцензованих продуктів компанії 

Microsoft для викладачів, студентів та працівників Львівського національного 

університету природокористування; 

- створено корпоративні електронні адреси для персоналу та 

студентів університету; 

- проведено оновлення серверного апаратного та програмного 

забезпечення; 

- перейдено на нову версію віртуального навчального середовища; 

- підготовлено нову версію сайту для університету; 

- запроваджено передумови для створення єдиного 

інформаційного простору Львівського національного університету 

природокористування, який базується на доступі до всіх ресурсів 

використовуючи єдину корпоративну електронну адресу; 

- організовано доступ до локальної та глобальної комп’ютерної 

мережі для викладачів, студентів та працівників університету; 

- проведено ремонт та укомплектовано аудіоустаткування для 

озвучення урочистих подій та загальноуніверситетських заходів; 

- надається на постійній основі професійна технічна підтримка та 

консультації для колег стосовно підвищення ефективності використання 

матеріально-технічних та інформаційних ресурсів Університету; 

- проводиться розвиток та запровадження технології єдиної 

системи електронного навчання; 

- забезпечення функціонування програмно-інформаційного 

середовища, для більш повного та різнобічного забезпечення самостійної 

роботи студентів, організації та проведення наукових досліджень шляхом 

побудови відповідних інформаційних систем та сервісів. 

На водозабірних та очисних спорудах виконані такі роботи: 
1. Встановлення пожежних гідрантів по вул.Шевченка 16 

(гуртожиток №3), вул. Шевченка 19 (біля  школи),  вул. Зелена 3. 

2. Заміна каналізації по вул. Зелена 2, вул. Шевченка 29. 

3. Ремонт магістрального водопроводу Дубляни-Ситихів. 

4. Поточний ремонт водопроводу по вул. Інститутська, вул. Данила 

Галицького, вул. Шевченка, вул. Зелена. 

Відділом озеленення і благоустрою протягом року здійснюється 

догляд за рослинами парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

«Дублянський» на площі 13,9 га, лісової та господарської частини території 

університету на площі 8,1 га. 

В колекційній зоні парку вирощується посадковий матеріал якій 

складається з однорічних сіянців квітів: чорнобривці, лобулярія морська, 

цинія, сальвія, фіалка триколірна та ін., а також було вирощено саджанці 

дерев гінкго білоба, які було висаджено біля стадіону на території 

університету.  

Впродовж року вирощений посадковий матеріал робітники парку 

висаджують в історико-культурній та партерній зонах парку. 

Крім того, відділ озеленення проводить догляд за насадженнями що 
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охоплює: формування крон дерев, декоративна стрижка кущів, санітарна 

рубка, обприскування рослин інсектицидами та фунгіцидами з метою захисту 

рослин від шкідників та фітохвороб. 

Протягом року регулярно проводиться скошування трави по всій 

зеленій території університету. 

З метою покращення догляду за рослинами парку-пам’ятки садово-

паркового мистецтва «Дублянський» придбано: 

 акумуляторні ножиці HAS 56 SET (1 шт.); 

 мотокоса FS 410 ніж 300-3 (1 шт.); 

 оприскувач SG 51 (1 шт.); 

 секатор Stoker 342 Profi 21 (1 шт.); 

 секатор Stoker 342 Profi 21 (1 шт.); 

комплектуючі для мотокоси FS: 

 свічка запалювання HQT-2 (20 шт.); 

 фільтр повітряний FS 300, 400; 

 вал управління FS 300-500; 

 шнур 3,00 мм 271 м, кругла 

комплектуючі для бензопили: 

 ланцюг 40 см 2/8 РС 

 ланцюг 40 см 2/8 РС 

 шина 40 см 1,6 3/8" 

 шина 45 см 1,6 3/8" 

Відповідно до акту №254 обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню, проведено протягом року рубання наступних 

деревних порід: дуб звичайний – 6 шт., робінія псевдоакація – 4 шт., 

горобина звичайна – 16 шт., ясен звичайний – 2 шт., сосна звичайна – 1 шт., 

клен ясенелистий – 1 шт., клен гостролистий – 7 шт. 

Відділом охорони праці : 

- проведено навчання та атестацію з питань охорони праці 

посадових осіб; 

- проведено навчання та атестацію з питань охорони праці 

працівників університету що займають посади з підвищеною небезпекою; 

- закуплено пожежні рукави, стволи, муфтові з’єднання для 

пожежних кранів; 

- організовано перевірку та перезарядку вогнегасників; 

- організовано роботи з чистки димових /вентиляційних каналів з 

перевіркою тяги; 

- організовано закупівлю робочого одягу для покращення умов 

праці робітників університету; 

- проведено атестацію робочих місць. 

 

5.3. Основні фінансові результати. Показники ефективності 

використання державного майна 

 

Університет у 2022 році профінансований в сумі 172 млн. грн., в тому 
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числі за загальним фондом в сумі 110,7 млн. грн., власні надходження від 

надання платних послуг склали 6 1,5 млн. грн. (табл. 5.1) 

 

Таблиця 5.1 

Надходження коштів за 2020 р. - 20222 р., тис. грн. 
№ 

п/п 
Показники Роки 

2020 р. 2021 р. 2022 р. Різниця, 

/2022 р. до 2021 

р. 
 

1 
 
Бюджетні кошти 

 
98 825,5 

 
113 210,7 

 
110 697,4 

 
-2 513,3 

 

2 
 

Спеціальні кошти 
 

44 331,9 
 

39 205,1 

 
61 500,0 

 

+22 294,9 

   

143 157,4 

 

152 415,8 

 

172 197,4 

 

+19 781,6 

 

Як видно з даних таблиці, у 2022 році фінансування університету за 

загальним фондом у порівнянні з 2021 роком зменшилось на 2,5 млн. грн. у 

зв’язку з військовим станом, а  по спеціальному фонду надходження зросли 

на 22,3 млн. гривень у зв’язку із збільшенням чисельності студентів платної 

форми навчання. 

У наступній таблиці подано надходження коштів за спеціальним 

фондом в розрізі основних видів платних послуг. 

 

Таблиця 5.2 

Надходження коштів за спеціальним фондом в розрізі 

основних                   видів платних послуг, тис. грн. 
№ п/п Назва доходів Роки Різниця 

2021 2022 

1. Платне навчання 24 431,4 44 000,0 +19 568,6 

2. Господарська та виробнича 

діяльність 

 
13 092,7 

 
16 000,0 

 
+2 907,3 

3. Наукова діяльність 750,3 120,0 -630,3 

4. Оренда 421,7 380,0 -41,7 

 В с ь о г о : 38 696,1 60 500,0 +21 803,9 

 

З даних таблиці видно, що в 2022 році доходи від платного навчання 

збільшились на 19,6 млн. грн. Зростання доходів від господарської та 

виробничої діяльності в сумі 29 млн. грн. відбулось за рахунок збільшення 

чисельності студентів, які проживають в гуртожитках університету. 

Від наукової діяльності доходи зменшились на 630 тис. грн., від оренди  

майна університету знизились на 41 тис. грн. 

Бюджетне фінансування за загальним фондом у 2022 році покривало 

видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, стипендії та 

енергоносіїв. Інші видатки проводилися за рахунок коштів спеціального 

фонду університету. (табл. 5.3) 
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Таблиця 5.3 

Видатки університету у 2022 році, тис. грн. 
№ 

п/п 
Показники Бюджет % 

співвідношення 
Спец. 

кошти 

% 
співвідношення 

 Всього протягом року 110 697,4 100 53 715,0 100 

 в тому числі:     
 

1 Заробітна плата з 

нарахуваннями 

80 405,9 72,6 33 785,0 62,9 

2 Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв 

11 401,5 10,3 5 795,0 10,8 

3 Стипендії 16 461,9 14,9 - - 

4 Фінансування на 

придбання літератури, 

м’якого інвентарю та 

харчування для дітей- 

сиріт 

 
 

2 335,3 

 
 

2,1 

 
 

- 

 
 

- 

5 Придбання 

обладнання, предметів 

постачання та 

матеріалів 

 

67,6 
 

0,1 
 

5 225,0 
 

9,7 

6 Інші послуги та 

податки 

25,2 - 5 530,0 10,3 

7 Продукти харчування - - 240,0 0,4 

8 Видатки на 
відрядження 

- - 40,0 0,1 

9 Придбання 

обладнання 

довгострокового 

використання 

 

- 
 

- 
 

3 100,0 
 

5,8 

 

У структурі видатків за спеціальним фондом значну частину займають  

видатки на придбання предметів постачання та матеріалів – 5 млн. 225 тис. 

грн., в т. ч. мінеральних добрив та отрутохімікатів – 650 тис. грн., пально- 

мастильних матеріалів – 650 тис. грн., запасних частин – 170 тис. грн., 

комп’ютерного обладнання – 1 млн. 400 тис. грн., с.-г. техніки – 1 млн. 500 

тис. гривень.  
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6.ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

6.1. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

  

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Львівському 

національному університеті природокористування функціонує відповідно до 

ст.16 Закону України про Вищу освіту № 1556-VII від 01.07.2014 р. у чинній 

редакції від 25.07.2018 р. № 2443-VIII. Згідно із зазначеною нормою 

законодавства про освіту національна система забезпечення якості вищої 

освіти складається з: 

1) системи забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості); 

2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності 

закладів вищої освіти та якості вищої освіти; 

3) системи забезпечення якості діяльності Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти. 

Згідно із зазначеною статтею 16 Закону України про Вищу освіту № 

1556-VII від 01.07.2014 р. у чинній редакції від 25.07.2018 р. № 2443-VIII, 

система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості) Львівського національного 

університету  природокористування передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої 

освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 

Львівського національного університету природокористування, на 

інформаційних стендах та у будь- який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, 

ступені вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

та здобувачами вищої освіти Львівського національного університету 

природокористування, у тому числі створення і забезпечення функціонування 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2443-19
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ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

Відповідно до норм частини другої ст.16 Закону України про Вищу 

освіту № 1556-VII від 01.07.2014 р. у чинній останній редакції від 25.07.2018 

р. № 2443-VIII та з метою створення належних умов для повноцінного 

функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у 

Львівському національному аграрному університеті, в умовах розвитку 

процесів інтеграції національної системи вищої освіти та Закладів вищої 

освіти України у Європейський простір вищої освіти (EHEA), та в контексті 

реалізації заходів щодо вдосконалення системи якості відповідно до норм 

сертифікованої Системи управління якістю ISO 9001:2015, прийнятої 

Міжнародною організацією із стандартизації у 2015 р., що набрала чинності в 

Україні 1 липня 2016 р., та з урахуванням Стандартів і рекомендацій щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, що були ухвалені 

на Міністерській конференції 14-15 травня 2015 р., освітня діяльність 

Університету, навчально-методична та наукова робота науково-педагогічних 

працівників університету провадиться згідно з та регулюється дією 

відповідних положень: 

- Положення про академічну доброчесність у Львівському 

національному університеті природокористування; 

- Положення про підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних та науково-педагогічних працівників Львівському 

національному університеті природокористування; 

- Положення про відкриті заняття у Львівському національному 

університеті природокористування; 

- Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність у Львівському національному університеті природокористування; 

- Положення про порядок підготовки та видання методичної та 

навчальної літератури у Львівському національному університеті 

природокористування; 

- Положення про процедуру впровадження антиплагіатної 

системи у Львівському національному університеті природокористування; 

- Положення про критерії, правила і процедури оцінювання 

діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів 

Львівському національному університеті природокористування; 

- Положення про критерії, правила і процедури оцінювання 

здобувачів вищої освіти Львівському національному університеті 

природокористування та інших положень доступних за 

посиланням:http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html. 

Підсистема забезпечення та моніторингу якості вищої освіти в 

університеті спрямована на оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти шляхом запровадження прозорих методів оцінювання та 

застосування багатобальних комплексних рейтингових шкал, а також 

диференційованих підходів до оцінювання результатів навчання здобувачів 

http://lnau.edu.ua/lnau/index.php/uk/navchchas/zagalpolog.html
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вищої освіти. 

Підсистема забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності 

Університету містить такі заходи: 

- проведення внутрішніх аудитів якості діяльності структурних 

підрозділів Університету; 

- встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього 

процесу (опитування здобувачів вищої освіти, професорсько-викладацького 

складу, співробітників Університету); 

- підтримка системи рейтингової оцінки якості діяльності 

професорсько-викладацького складу та студентів Університету; 

- сприяння та контроль підвищення кваліфікації співробітників 

Університету; 

- сприяння підвищенню педагогічної майстерності 

професорсько- викладацького складу, шляхом організації різноманітних 

семінарів (психолого-педагогічного циклу для молодих викладачів, вивчення 

іноземних мов тощо); 

- забезпечення доступу до інформації щодо результатів 

діяльності Університету на офіційні веб-сторінці  ЛНУП; 

- постійна оптимізація роботи інформаційної системи 

Університету для підтримки функціонального інформаційно-освітнього 

середовища у відповідності до сучасних потреб та тенденцій у сфері вищої 

освіти; 

- проведення заходів із виявлення та запобігання плагіату в 

науково- академічній діяльності. 

В рамках функціонування підсистеми забезпечення та моніторингу 

якості освітньої діяльності у Львівському національному університеті 

природокористування проводиться щорічне рейтингове оцінювання 

здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників  ЛНУП з 

оприлюдненням результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті  

ЛНУП. Оцінювання досягнень науково-педагогічних працівників 

здійснюється також за допомогою проведення анкетування студентів. 

Сприяння забезпеченню підвищення кваліфікації педагогічних, 

наукових і науково-педагогічних працівників  ЛНУП відбувається шляхом 

організації різноманітних семінарів (психолого-педагогічного циклу для 

молодих викладачів, вивчення іноземних мов тощо), Академічних читань, 

конференцій, круглих столів та форумів. 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу включає: 

- забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та 

підтримки здобувачів вищої освіти в Університеті у відповідності до 

ліцензійних та акредитаційних вимог; 

- матеріально-технічна база Університету пристосована для 

підготовки фахівців. Освітній процес здійснюється у навчальних корпусах, 

лабораторіях, на базах практик та у навчально-спортивному комплексі. 

- Відповідно до вимог щодо матеріально-технічного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, освітній процес в 
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Університеті забезпечений лабораторіями, полігонами, обладнанням, 

устаткуванням, необхідним для виконання навчальних планів. 

Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу передбачає наявність відповідного науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу: 

- освітні програми; навчальні плани; навчальні програми з усіх 

нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; 

- програми навчальної, виробничої та інших видів практик; 

- підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні 

матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; 

- індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи 

студентів із навчальних дисциплін; 

- контрольні завдання до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

- контрольні роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня 

засвоєння студентами навчального матеріалу; 

- методичні матеріали для студентів із питань самостійного 

опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт і дипломних 

проектів (робіт). 

Підготовка  та  видання навчально-методичних матеріалів 

регламентується Положенням про порядок підготовки та видання методичної 

та навчальної  літератури у Львівському  національному  університеті 

природокористування. 

 Інформаційне забезпечення освітньої діяльності Львівського 

національного університету природокористування відповідає ліцензійним 

вимогам щодо умов цього виду діяльності, і включає наявність наукової 

бібліотеки, яка використовує  спеціалізовані  програмні продукти, що 

автоматизують діяльність бібліотеки. На офіційному веб-сайті Університету 

розміщена інформація про  його діяльність, навчально-методичні  матеріали у 

електронному вигляді з навчальних дисциплін згідно з навчальними планами, 

зокрема і відповідності до вимог системи дистанційного навчання. 

Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності у ЛНУП сприяє 

електронна система збирання та аналізу інформації. 

Складовими системи збирання та аналізу інформації є бази даних з 

основних напрямів діяльності Університету, включаючи інформацію щодо: 

- формування контингенту здобувачів вищої освіти та 

організація освітнього процесу; 

- кадрового забезпечення освітньої та наукової діяльності; 

- науково-дослідної діяльності; 

- ресурсного забезпечення освітнього процесу та науково-

дослідної роботи; 

- формування інформаційного сегменту для забезпечення 

освітньої діяльності. 

Забезпечення публічності інформації про університет здійснюється 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. №166 
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«Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих 

навчальних закладів». Інформація щодо структури, ліцензій та сертифікатів 

про акредитацію, освітньої, освітньо-наукової, видавничої, атестаційної 

(стосовно наукових кадрів) діяльності  ЛНУП, навчальні та наукові структурні 

підрозділи Університету та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила 

прийому, контактні дані, та уся інша інформація, що підлягає 

оприлюдненню, висвітлюється та систематично оновлюється на офіційному 

веб-сайті Університету та факультетів. 

Заходи із запобігання і виявлення академічного плагіату здійснюються у 

відповідності до Положення про систему виявлення та запобігання 

академічному плагіату у Львівському національному університеті 

природокористування за допомогою антиплагіатної інтернет системи 

(програмно-обчислювального комплексу) StrikePlagiarism. 

 Відповідальність за виявлення академічного плагіату у випускних 

кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти несуть: здобувач – автор 

роботи, керівник випускної кваліфікаційної роботи та завідувач випускової 

кафедри. 

Організаційна структура системи забезпечення якості освіти включає 

роботу: 

- Комісії з моніторингу якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти при Вченій раді Університету; 

- Комісії з питань академічної доброчесності, яка здійснює свою 

роботу у відповідності до Положення про академічну доброчесність у 

Львівському національному аграрному університеті. В рамках реалізації 

заходів щодо забезпечення академічної доброчесності на всіх факультетах  

ЛНУП відповідно до графіку були проведені семінари з питань академічної 

доброчесності; 

- Комісій з моніторингу якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти при Вчених радах факультетів; 

- Груп забезпечення якості реалізації освітніх програм за 

відповідними рівнями вищої освіти та спеціальностями. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за 

поданням закладу вищої освіти оцінюється Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними 

установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її 

відповідності вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що 

затверджується Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

згідно з Законом про Вищу освіту. 

Контроль за ходом навчального процесу здійснюється ректором, 

першим проректором, навчальним відділом, деканами факультетів, 

завідувачами кафедр. Не рідше одного разу в семестр кожен викладач 

проводить відкриті заняття, які обговорюються на засіданнях кафедр. 

Для перевірки і оцінки якості навчальної роботи запроваджено з усіх 
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дисциплін загальноосвітньої та професійної підготовки контрольні роботи та 

тести з можливістю використання комп’ютерних програм. 

Створену комісію з моніторингу якості освіти, що проводить аналіз 

роботи кафедр та викладачів з метою підвищення рівня знань студентів. В 

заходах комісії передбачається оцінка залишкових знань студентів, яка 

проводить після завершення екзаменаційних сесій. Результати роботи комісії 

розглядаються на засідання ректорату та вченої ради університету. 

Також, для оцінки якості роботи викладача серед студентів проводилось 

анкетування, результати якого обговорювалися на вченій раді університету. 

Окрім того, результати опитування студентів впливали на подальшу роботу 

викладачів, а в окремих випадках слугували ректору для прийняття рішення 

про не продовження з окремими викладачами контрактів. 

В Університеті діє система обліку навчальної успішності студентів, яка 

дозволяє швидко визначити і оцінити стан успішності кожного студента, в 

групі, на курсі, факультеті і загалом в університеті. Система враховує усі види 

навчальної діяльності студента, включаючи аудиторну і самостійну роботу, 

результати виконання індивідуальних завдань, наукової роботи, участь у 

предметних олімпіадах на різних рівнях тощо. Це дозволяє здійснювати 

постійний моніторинг стану навчального процесу в університеті та за 

необхідності оперативно на нього впливати. 

 

6.2. Дотримання закладом вищої освіти ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності та проведення акредитації освітніх 

програм 

 

Обов’язки координування дій з підготовки, організації, супроводу та 

проведення ліцензування спеціальностей та акредитації освітньо-професійних 

програм, за якими в університеті здійснюється підготовка фахівців, а також 

для вивченням та узагальненням досвіду закладів вищої освіти України з 

відкриття нових спеціальностей у Львівському національному університеті 

природокористування покладено на Навчально-методичний відділ із 

забезпечнння якості  вищої освіти. 

У 2021-2022 н.р. році пройдено 7 акредитаційних експертиз освітніх 

програм з наступними результатами (табл.6.1) 

Таблиця 6.1 

Результати акредитації освітніх програм в 2021 році 

Назва освітньої 

програми 
Рівень ВО Інформація про акредитацію 

Менеджмент 
Доктор 

філософії 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми 3282, дійсний до 01.07.2027 

Екологія 
Доктор 

філософії 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 0, 

дійсний до 17.05.2023 
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Галузеве 

машинобудування 

Доктор 

філософії 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми 3494, дійсний до 01.07.2027 

Будівництво та 

цивільна 

інженерія 

Доктор 

філософії 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми 3183, дійсний до 01.07.2027 

Геодезія та 

землеустрій 

Доктор 

філософії 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 0, 

дійсний до 14.04.2023 

Агрономія 
Доктор 

філософії 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми 3283, дійсний до 01.07.2027 

Технології 

захисту 

навколишнього 

середовища 

бакалавр 
Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми 3181, дійсний до 01.07.2027 
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7. БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛНУП 

 

Велика мета й ідея Львівського національного університету 

природокористування – зробити благодійність звичкою для кожного з нас. 

Через повномасштабне вторгнення росії на територію України благодійна і 

волонтерська діяльність стали звичною справою для кожного українця. 

Протягом 9 місяців війни ЛНУП збирає і надає необхідні речі нашим 

захисникам на передовій та в тилу. Серед переданого були лікарські засоби, 

ковдри, матраци, інвалідні візки та милиці, а також речі першої необхідності 

та одяг. На даний час студенти і викладачі університету активно долучаються 

до виготовлення засобів обігріву, зокрема буржуйок, які передають на 

потреби ЗСУ. 

Протягом року було надано потрібну кількість одягу, засобів гігієни та 

хімічних засобів для прибирання та прання. Також на прохання потребуючих 

закуповувався необхідний товар. 

Крім того, було зібрано і передано велику кількість продуктів 

харчування, солодощів та речей першої необхідності. 

Найбільші благодійні акції відбуваються перед Великоднем, Днем 

святого Миколая, Днем захисту дітей. 

Львівський національний університет природокористування надає свою 

підтримку таким закладам, як: 

1. «Великомостівський геріатричний пансіонат»; 

2. Новояворівська районна лікарня №1; 

3. Мініпритулок Юрія Микитюка; 

4. Комунальний заклад Львівської обласної ради «Монастироцький 

психоневрологічний інтернат»; 

5. Львівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 102 I-II 

ступенів.
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2023 РІК 

 

У 2022 році Університет має вагомі напрацювання у напрямі 

діджиталізації управління Університетом, зокрема запроваджено електронну 

систему розрахунку та розподілу педагогічного навантаження та формування 

штатного розпису. Успішно функціонує  Електронний журнал, оновлюється 

інформація у віртуальному навчальному середовищі  Moodle, актив  

використовується Office 365. 

Тому, на 2023 рік перед колективом університету є низка важливих 

завдань: 

1. збільшити кількість вступників до Університету та активізувати 

роботу у напрямі залучення талановитої молоді з високими результатами ЗНО; 

2. запроваджувати нові технології навчання: інтенсивні методи 

навчання іноземних мов, новітні методики ведення семінарських занять тощо; 

3. продовжувати цифрофізацію управління Університетом, зокрема 

запровадити нові програми для автоматизованого складання розкладу занять,  

обліку виконання педагогічного навантаження академічних довідок та інших 

документів з організації освітнього процесу; 

4. розширювати підготовку фахівців за дуальною формою навчання 

5. продовжити роботу з удосконалення якості практичної підготовки 

студентів, зокрема шляхом відкриття нових навчально-наукових лабораторій; 

6. посилити винахідницьку та патентно-ліцензійну діяльність в 

Університеті; 

7. активізувати роботу із залучення позабюджетних коштів для 

виконання НДР шляхом укладання господарських договорів та договорів про 

науково-технічне співробітництво з промисловими підприємствами; 

8. посилити кількісні і якісні показники наукової діяльності, зокрема 

збільшити кількість публікацій в наукометричних базах даних Scopus і Web of 

Science; 

9. забезпечити виконання мінімум одного міжнародного чи 

вітчизняного наукового проєкту факультетами Університету; 

10. посилити співпрацю з Національним офісом «Еразмус+» в Україні 

з метою збільшення кількості таких проєктів. 
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Додаток А 

Таблиця А.1- Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти 

(за освітніми ступенями: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії/доктор мистецтва) 

Рівень вищої освіти Ліцензований обсяг (на рік) Рішення про видачу ліцензії 

перший (бакалаврський) рівень 2970 Наказ МОН від 04.03.2021 № 26-л 

другий (магістерський) рівень 1250 Наказ МОН від 04.03.2021 № 26-л 

третій (освітньо-науковий/освітньо-

творчий) рівень 
32 Наказ МОН від 04.03.2021 № 26-л 

Таблиця А.2 - Підготовка здобувачів вищої освіти на певних рівнях вищої освіти за освітніми програмами, 

що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій, для яких запроваджено додаткове регулювання 

Рівень вищої освіти Освітня програма 
Тип освітньої 

програми 

Назва спеціальності 

(спеціалізації) 

Ліцензований обсяг 

(на рік) 

Рішення про 

видачу ліцензії 

Перший (бакалаврський) рівень – 

освітній ступінь бакалавр 
Право 

 
(081) Право 50 

Наказ МОН від 

11.02.2021 № 17-

л 
 

 
Архітектура та 

містобудування  

(191) Архітектура та 

містобудування 
60 

Наказ МОН від 

11.02.2021 № 17-

л 
 

Другий (магістерський) рівень – 

освітній ступінь магістр 

Архітектура та 

містобудування 

Освітньо-

професійна 

(191) Архітектура та 

містобудування 
40 

Наказ МОН від 

11.02.2021 № 17-

л 
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Таблиця А3- Інформація про акредитацію освітніх програм 
 

Назва спеціальності (спеціалізації), 

тип програми магістра 
Назва освітньої програми Інформація про акредитацію 

БАКАЛАВР 
  

(022) Дизайн 

Дизайн середовища 
Дизайн середовища 

Не 

акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній   

(051) Економіка Економіка Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію спеціальності УД 14015885, дійсний до 

01.07.2023   

(071) Облік і оподаткування Облік і оподаткування Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3176, дійсний до 

01.07.2026   

(072) Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3177, дійсний до 

01.07.2026   

(073) Менеджмент Менеджмент Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3178, дійсний до 

01.07.2026   

(075) Маркетинг Маркетинг 
Не 

акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній 

  

(076) Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію спеціальності УД 14015886, дійсний до 

01.07.2023   

(081) Право Право 
Не 

акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній 

  

(101) Екологія Екологія Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3179, дійсний до 

01.07.2026   

(122) Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки 
Не 

акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній 

  

(126) Інформаційні системи та 

технології 

Інформаційні системи та 

технології 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015889, дійсний до 

01.07.2024   

(133) Галузеве машинобудування Галузеве машинобудування Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015890, дійсний до 

01.07.2024   

(141) Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3180, дійсний до 

01.07.2026   

(151) Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології 

Автоматизація та комп`ютерно-

інтегровані технології 

Не 

акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній 

  

(183) Технології захисту 

навколишнього середовища 

Технології захисту 

навколишнього середовища 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3181, дійсний до 

01.07.2027   
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Назва спеціальності (спеціалізації), 

тип програми магістра 
Назва освітньої програми Інформація про акредитацію 

(191) Архітектура та 

містобудування 
Архітектура та містобудування Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3182, дійсний до 

01.07.2026   

(192) Будівництво та цивільна 

інженерія 

Будівництво та цивільна 

інженерія 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3184, дійсний до 

01.07.2026   

(193) Геодезія та землеустрій Геодезія та землеустрій Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3186, дійсний до 

01.07.2027   

(201) Агрономія Агрономія Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3185, дійсний до 

01.07.2026   

(202) Захист і карантин рослин Захист і карантин рослин Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015891, дійсний до 

01.07.2024   

(203) Садівництво та 

виноградарство 
Садівництво та виноградарство Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3187, дійсний до 

01.07.2026   

(206) Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство 
Не 

акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній 

  

(208) Агроінженерія Агроінженерія Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3188, дійсний до 

01.07.2026   

(242) Туризм Туризм Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3189, дійсний до 

28.01.2025   

(274) Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію спеціальності УД 14015887, дійсний до 

01.07.2023   

(292) Міжнародні економічні 

відносини 
Міжнародні економічні відносини Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію спеціальності УД 14015888, дійсний до 

01.07.2023   

МАГІСТР 
  

(051) Економіка 

Освітньо-професійна 
Економіка Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015892, дійсний до 

01.07.2024 
  

(071) Облік і оподаткування 

Освітньо-професійна 
Облік і оподаткування Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015893, дійсний до 

01.07.2024   

(072) Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Освітньо-професійна 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015894, дійсний до 

01.07.2024   

(073) Менеджмент 

Освітньо-професійна 
Менеджмент Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015895, дійсний до 

01.07.2024   

(076) Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015896, дійсний до 

01.07.2024   
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Назва спеціальності (спеціалізації), 

тип програми магістра 
Назва освітньої програми Інформація про акредитацію 

Освітньо-професійна 

(101) Екологія 

Освітньо-професійна 
Екологія Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015897, дійсний до 

01.07.2024   

(126) Інформаційні системи та 

технології 

Освітньо-професійна 

Інформаційні системи та 

технології 
Акредитовано Сертифікат про акредитацію освітньої програми 0, дійсний до 22.11.2023 

  

(133) Галузеве машинобудування 

Освітньо-професійна 
Галузеве машинобудування Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015898, дійсний до 

01.07.2024   

(141) Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

Освітньо-професійна 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015899, дійсний до 

01.07.2024   

(191) Архітектура та 

містобудування 

Освітньо-професійна 

Архітектура та містобудування Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015900, дійсний до 

01.07.2024   

(192) Будівництво та цивільна 

інженерія 

Освітньо-професійна 

Будівництво та цивільна 

інженерія 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015901, дійсний до 

01.07.2024   

(193) Геодезія та землеустрій 

Освітньо-професійна 
Геодезія та землеустрій Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015902, дійсний до 

01.07.2024   

(201) Агрономія 

Освітньо-професійна 
Агрономія Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015903, дійсний до 

01.07.2024   

(203) Садівництво та 

виноградарство 

Освітньо-професійна 

Садівництво та виноградарство Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015904, дійсний до 

01.07.2023   

(208) Агроінженерія 

Освітньо-професійна 
Агроінженерія Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015905, дійсний до 

01.07.2024   

(242) Туризм 

Освітньо-професійна 
Туризм Акредитовано Сертифікат про акредитацію освітньої програми 0, дійсний до 22.11.2023 

  

(274) Автомобільний транспорт 

Освітньо-професійна 
Автомобільний транспорт Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015906, дійсний до 

01.07.2024   

(292) Міжнародні економічні 

відносини 

Освітньо-професійна 

Міжнародні економічні відносини Акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД14015907, дійсний до 

01.07.2024   

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 
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Назва спеціальності (спеціалізації), 

тип програми магістра 
Назва освітньої програми Інформація про акредитацію 

(051) Економіка 

Освітньо-наукова 
Економіка Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3173, дійсний до 

01.07.2027 
  

(073) Менеджмент 

Освітньо-наукова 
Менеджмент Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3282, дійсний до 

01.07.2027   

(076) Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Освітньо-наукова 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Не 

акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми відсутній 

  

(101) Екологія 

Освітньо-наукова 
Екологія Акредитовано Сертифікат про акредитацію освітньої програми 0, дійсний до 17.05.2023 

  

(133) Галузеве машинобудування 

Освітньо-наукова 
Галузеве машинобудування Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3494, дійсний до 

01.07.2027   

(192) Будівництво та цивільна 

інженерія 

Освітньо-наукова 

Будівництво та цивільна 

інженерія 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3183, дійсний до 

01.07.2027   

(193) Геодезія та землеустрій 

Освітньо-наукова 
Геодезія та землеустрій Акредитовано Сертифікат про акредитацію освітньої програми 0, дійсний до 14.04.2023 

  

(201) Агрономія 

Освітньо-наукова 
Агрономія Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3283, дійсний до 

01.07.2027   
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Додаток Б 

Таблиця Б1- Фактичний випуск фахівців денної форми навчання 

Львівського національного університету природокористування у 2022 році 

спеціальність 

бакалавр 

магістр 
Разом 

 ІІ, ІІІ 

(скорочена програма)  
IV всього 

бюджет договір бюджет договір бюджет договір бюджет договір 

Менеджмент  6 1 1 12 7 13 5 3 28 

Облік і оподаткування 7 2 3 13 10 15 8 1 34 

Фінанси, банківська справа та страхування 8 3 3 9 11 12 6 2 31 

Економіка  2   17 2 17 3  22 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1 1  10 1 11 1 1 14 

Право  5    5   5 

Міжнародні економічні відносини  1 1 20 1 21 3 10 35 

Економічний факультет 24 13 8 81 32 94 26 17 169 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 18 1   18 1   19 

Галузеве машинобудування  20 2   20 2 6  28 

Агроінженерія 31 4 4  35 4 27 11 77 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 18 1 8 2 26 3 12  41 

Автомобільний транспорт 25 11 4 1 29 12 15  56 

Інформаційні системи та технології 11 9  3 11 12   23 

Факультет механіки та енергетики 123 28 16 6 139 34 60 11 244 

Агрономія 17 1 22  39 1 38 10 88 

Садівництво та виноградарство 1  2  3  3 2 8 

Екологія 9 1 15 2 24 3 7  34 

Захист і карантин рослин 3  3  6    6 

Технології захисту НС 5  5  10    10 

Факультет агротехнологій і екології 35 2 47 2 82 4 48 12 146 

Геодезія та землеустрій 26 1 23  49 1 13  63 

Туризм 3 1  9 3 10   13 

Землевпорядний факультет 29 2 23 9 52 11 13  76 

Будівництво та цивільна інженерія 16 7 9 1 25 8 8  41 

Архітектура та містобудування  8 5 4 5 12 6  23 

Факультет будівництва та архітектури 16 15 14 5 30 20 14  64 

Разом 227 60 108 103 335 163 161 40 699 
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Додаток В 

Таблиця В1 -Результати здачі кваліфікаційного комплексного кваліфікаційного екзамену студентами ЛНУП  

за  ОС "Бакалавр" у 2021-2022 н.р. 

 

№ 

п/п 
спеціальність 

всього 

студентів 

Здали іспит на: 
Середній 

бал 

 

Диплом з 

відзнакою "5" "4" "3" 

к-ть % к-ть % к-ть % 

 1 Менеджмент 20 6 30,0 9 45,0 5 25,0 4,1 2 
 2 Облік і оподаткування 25 7 28,0 12 48,0 6 24,0 4,0 6 

 3 Фінанси, банківська справа та страхування 23 9 39,1 11 47,8 3 13,0 4,3  

4 Економіка  19 3 15,8 12 63,2 4 21,1 4,2 1 

5 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 12 5 41,7 4 33,3 3 25,0 4,5  

6 Право 5 1 20,0 3 60,0 1 20,0 5,0  

7 Міжнародні економічні відносини 22 3 13,6 12 54,5 7 31,8 3,8 3 

8 Автоматизація та комп’ютерно-інтегрованих технологій 19 3 15,8 8 42,1 8 42,1 3,7  

9 Агроінженерія 39 7 17,9 25 64,1 7 17,9 4,3 2 

10 Енергетика  та електротехнічні системи  29 7 24,1 12 41,4 10 34,5 3,9 2 

11 Інформаційні системи та технології 23 8 34,8 12 52,2 3 13,0 4,1  

12 Галузеве машинобудування 22 5 22,7 17 77,3 0 0,0 4,2 2 

13 Автомобільний транспорт 41 6 14,6 25 61,0 10 24,4 4,3  

14 Агрономія 40 16 40,0 22 55,0 2 5,0 4,3 3 

 15 Садівництво та виноградарство 3 2 66,7 1 33,3 0 0,0 4,7  

 16 Захист і карантин рослин 6 2 33,3 4 66,7 0 0,0 4,3 1 

 17 Технології захисту навколишнього середовища 10 1 10,0 9 90,0 0 0,0 4,1 1 

 18 Екологія 27 8 29,6 19 70,4 0 0,0 4,3 5 

 19 Геодезія та землеустрій 50 23 46,0 20 40,0 7 14,0 4,3 14 

 20 Туризм 13 6 46,2 4 30,8 3 23,1 4,2 4 

 21 Будівництво та цивільна інженерія 33 9 27,3 12 36,4 12 36,4 3,9 1 

Разом 481 137 28,5 253 52,6 91 18,9 4,2 
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Таблиця В2 -Результати здачі кваліфікаційного комплексного кваліфікаційного екзамену студентами  ЛНУП  

за  ОС "Магістр" у  грудні 2021 р. 

№ 

п/п 
Спеціальність 

всього 

студентів 

Захистились на: 

Середній 

бал "5" "4" "3" 

к-ть % к-ть % к-ть % 

1 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 5,0 

2 
Електроенергетика,електротехніка та 

електромеханіка 
13 2 15,4 6 46,2 5 38,5 3,8 

3 Автомобільний транспорт 15 3 20,0 9 60,0 3 20,0 4,0 

4 Геодезія та землеустрій 13 5 38,5 8 61,5 0 0,0 4,4 

5 Будівництво та цивільна інженерія 8 6 75,0 2 25,0 0 0,0 4,6 

6 Архітектура та містобудування 8 5 62,5 3 37,5 0 0,0 4,6 

Разом 59 23 39,0 28 47,5 8 13,6 4,4 
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Додаток Г 

Таблиця Г1 -Результати захисту дипломних робіт (проектів) студентами ЛНУП за ОС "Бакалавр" у 2021-2022 н.р. 

денної форми навчання 

 

№ 

п/п 
Спеціальність 

всього 

студентів 

Здали іспит на: 

Середній 

бал 

Рекомен-

довано на 

ОС"магістр" 

Диплом з 

відзнакою 
"5" "4" "3" 

к-ть % к-ть % к-ть % 

1 Архітектура та містобудування 17 5 29,4 11 64,7 1 5,9 4,2 17 3 

Разом 17 5 29,4 11 64,7 1 5,9 4,2 17 3 
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Таблиця Г2 -Результати захисту дипломних проектів (робіт) студентами  ЛНУП за ОС "Магістр" у грудні 2021 р. 

денної форми навчання 

№ 

п/п 
Спеціальність 

всього 

студентів 

Захистились на: 

Середній 

бал 

Рекомен-

довано в 

аспіран-

туру 

Диплом 

з відзна-

кою 

Рекомендова

но до 

впровад-

ження в 

виробництво 

"5" "4" "3" 

к-ть % к-ть % к-ть % 

1 Менеджмент  8 5 62,5 3 37,5 0 0,0 4,6   3   

2 Облік і оподаткування 9 6 66,7 3 33,3 0 0,0 4,7 4 6 9 

3 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 
8 6 75,0 2 25,0 0 0,0 4,8 1 5 0 

4 Економіка  3 3 100,0   0,0 0 0,0 5,0   3   

5 Міжнародні економічні відносини 13 2 15,4 11 84,6 0 0,0 4,2 1 1 12 

6 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 
2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 5,0 0 2 0 

7 Агроінженерія 38 8 21,1 30 78,9 0 0,0 4,2 3 3 3 

8 
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 
12 6 50,0 6 50,0 0 0,0 4,5   2 10 

9 Галузеве машинобудування  6 3 50,0 3 50,0 0 0,0 4,5 0 1 6 

10 Автомобільний транспорт 15 4 26,7 11 73,3 0 0,0 4,3 1 1 1 

11 Агрономія 48 24 50,0 24 50,0 0 0,0 4,5 10 10 38 

12 Садівництво та виноградарство 5 5 100,0 0 0,0 0 0,0 5,0 2 2 5 

13 Екологія 7 5 71,4 2 28,6 0 0,0 4,7 1 3 0 

14 Геодезія та землеустрій 13 9 69,2 4 30,8 0 0,0 4,7 4 4 13 

15 Будівництво та цивільна інженерія 8 6 75,0 2 25,0 0 0,0 4,6   2 5 

16 Архітектура та містобудування 6 6 100,0 0 0,0 0 0,0 5,0   4 4 

Разом 201 100 49,8 101 50,2 0 0,0 4,6 27 52 106 
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Додаток Д 
 

СПИСОК 
навчальних підручників, посібників, виданих викладачами Львівського 

національного університету прирордокористування у 2022 році 

 
 

1.  Баран І. Історія України. Практикум для студентів усіх спеціальностей РВО 

(Перший бакалаврський). Львів, ЛНУП, 2022, 96 с.  

2.  Гудим В. І. Основи пересилання та розподілення електричної енергії: навчальний 

посібник. Львів: Сполом, 2022. 295 с. 

3.   Гулько Б.І. Плодівництво. Практикум. Дубляни, 2022. 97 с. 

4. Деревянко Б. В., Туркот О. А., Прилуцька А. В. Захист прав суб’єктів 

господарювання : навчальний. посібник / за ред. д.ю.н., проф. Б. В. Деревянка. 3-ге вид., 

перероб. і доповн.; НАПрН України, Науково-дослідний інститут приватного права і 

підприємництва. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2022. 196 с. 

5.  Дидів О. Й., Дидів І.В., Лещук Н., Дидів А.І. Зеленні та пряно-смвкові овочеві 

культури: навч. посіб. Дубляни, 2022. 126 с.  

6. Добровольська С., ОпирМ. , Панчишин С. Англо-німецько-український словник 

базових термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. Львів: ЛНУП, 

2022. 164 с.  

7. ДобровольськаC., Опир М.,. Панчишин С. Англійсько-український словник з 

екології та природоохороної діяльності.С.. Частина 1.  Львів: ЛНУП, 2022. 232 с. 

8. Екологічне право України : навч. посіб. / Грещук Г. І., Ратушна Б. П. Львів: 

Галицька Видавнича Спілка, 2022. 248 с. 

9. Іващишин О., Волошин І., Шуневич Б.Техногенез та захист довкілля: англійсько-

термінологічний словник. Львів: СПОЛОМ, 2022. 140 с. 

10.  Іщенко О. Навчальний посібник для студентів 2-го (Магістерського) рівня 

підготовки «Scientific Writing and Scientific Communication Skills”. Львів: ЛНУП, 2022. 122 с.  

11.  Іщенко О.Я. Практикум з англійської мови для студентів 1-го курсу денної та 

заочної форми навчання “ Practise Your English”  Львів: ЛНУП, 2022. 70 с. 

12.  Калахан О. С., Дробот І. М., Левонюк В. Р. Практикум до виконання 

лабораторних робіт «Електротехніка та електропривод» для студентів денної форми навчання. 

Частина 2. ЛНУП, 2022р., 87 с. 

13.  Калахан О. С., Дробот І. М., Хімка С. М. Практикум до виконання лабораторних 

робіт «Електротехніка та електропривод» для студентів денної форми навчання. Частина 1. 

ЛНУП, 2022р., 52 с. 

14.  Костишин О.О., Смолярчук М.В., Стойко Н.Є. Основи просторового і 

містобудівного планування. Навчальний посібник (частина 1) ННВК «АТБ», Львів. 2022р. 162 

с. 

15.  Куза А., Дерпак О. Українська мова за професійним спрямуванням: навчальний 

посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Львів: Львівський 

національний університет природокористування, 2022. 233 с. 

16.  Лучко Й .Й., Кравець І. Б. Рекомендаціі з підвищення несучої здатності 

неоднорідного земляного полотна / Львів націонал.унів-тет природокористування, Львів.інс-т 

Укр.держ.унів-ту науки і технологій. Львів: Каменяр, 2022. 43 с. 

17.  Лучко Й. Й., Кархут І. І.. Рекомендації з розрахунку тріщиностійкості та міцності 

сталебетонних балкових і кільцевих перерізів конструкцій при силових і температурних 

впливах / Львів національний університет природокористування, Національний університет 

«Львівська політехніка». Львів: Каменяр, 2022. 51с.  
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18.  Мальська М., Бордун О., Антонюк Н. Медичний і оздоровчий туризм 

(міжнародні та національні аспекти). Навчальний посібник. Київ, «Каравела», 2022.  234 с. 

19.  Мальська М., Малюга Л., Масюк Ю. Міжнародний курортний спа-менеджмент. 

Навчальний посібник // М. Мальска, Л. Малюга, Ю. Масюк.  Київ: ФОП Піча Ю. В., 2022.  276 

с. 

20.  Наконечний Р., Копитко А. Філософія органічного виробництва і збалансованого 

природокористування. Навчально-методичний посібник. Львів: ІСГКР, 2022. 365 с.  

21.  Петриченко В.Ф., Лихочвор В.В. Рослинництво. Нові технології вирощування 

польових культур : підручник. 5-те вид., виправ., доповн., додатк. випуск. Львів. Українські 

технології. 2022. 806 с. 

22.  Рожко І.С. Післязбиральна доробка плодів, овочів та винограду: навч. посіб. 

Дубляни, 2022. 142 с. 

23.  Розслідування вбивства (Кваліфікація. Предмет доказування. Методика 

розслідування). Начальний посібник/ В. М.  Бараняк, О. М. Гумін, В. Л. Ортинський, В. С. 

Канцір, А. С. Крижановський, Р.  Я.Шай. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. 144 

с. 

24.  Семко Н.М., Городецька Н.Г.,Гавришків Н.Б. A guide in the field of research: 

Навчальний посібник для здобувачів наукового ступеня «Доктор філософії». Львів: СПОЛОМ, 

2022. 158 c.  

25.   Стефанюк С.В. Малопоширені овочеві культури. Курс лекцій для здобувачів 

освітнього ступеня «Магістр». Львів,2022. ЛНУП. 40 с. 

26.  Стукалець І. Г. Основи інженерного аналізу технічних об’єктів. Курс лекцій для 

студентів інженерних спеціальностей навчально-наукового інституту заочної та післядипломної 

освіти. Львів : ЛНУП, 2022. 109 с. 

27.  Технологічні процеси та виробничі машини: підручник. Коруняк П. С., 

Керницький І. С., Ковалишин С. Й., Кода Е.Х., Коруняк Х. П., Баранович С. М., Стукалець І. Г., 

Шеремета Р. Б.; за ред. В. В. Снітинського. Львів : Сполом, 2022. 452 с. 

28.  Тимочко В.О., Березовецький А.П., Городецький І.М., Мазур І.Б., Ковальчук 

Ю.О., Сафонов С.А. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Навч. посібник. Львів: Сполом. 

2022. 376 с. 

29.  Фестивальний туризм: теорія та практика : навчальний посібник / М. Мальська, 

А. Грицишин, С. Білоус, М. Топорницька. Київ, ФОП Піча Ю. В., 2022. 232 с. 

30.  Фіцик С. О., Ратушна Б. П. Виконавче провадження: навчальний посібник. Львів: 

Растр-7, 2022. 238 с. 

31.  Шевчук В.В., Сукач О.М., Миронюк О.С. Засоби організації дорожнього руху. 

Розділ «Дорожні знаки» : навч. посіб. Львів, 2021. 124 с. Деп. в ДНТБ України 21.04.2022, № 

255 – РІД(н)Ук 2022. 

32.  Шевчук В.В., Сукач О.М., Миронюк О.С. Правила та безпека дорожнього руху: 

навч. практикум. Дубляни: Львівський національний університет природокористування, 2022. 

228 с. 

33.  Яцишин С. П., Бубела Т. З., Микийчук М. М., Слюз А. Я., Лиса О. В. Моніторинг 

якості продукції та метрологічних ризиків її виробництва та експлуатації. Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2022. 122 с. 
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Додаток Е 

Отримані у 2022 році патенти  

 
1. Модифікований молот для струшування горіхів: пат. 151202 Україна: МПК А01D 

46/26.  №u202200187; заявл. 17.01.2022; опубл. 15.06.2022. Бюл. № 24. 4 с. (Автор Шевчук Р.С.) 

2. Модифікований пристрій для визначення тягово-зчіпних показників мобільних 

засобів: пат. 151335 Україна: МПК G01M 17/02. №u202200029; заявл. 04.01.2022; опубл. 

06.07.2022. Бюл. № 27. 4 с. (Автори: Шевчук Р. С., Сукач О.М., Шевчук В.В., Сало Я.М., 

Мазурак М.В.) 

3. Пристрій для визначення зусилля буксирування мобільних засобів: пат. 151553 

Україна: МПК G01M 17/02. №u202200785; заявл. 21.02.2022; опубл. 27.07.2022. Бюл. № 30. 4 с. 

(Автори: Шевчук Р.С., Шевчук В.В., Сукач О.М., Сало Я.М., Мазурак М.В.) 

4. Удосконалений пристрій для дослідження на стиск окремих насінин та відібраних 

зразків рослин: пат. 151553 Україна: МПК G01N 3/08. №u202201223; заявл. 14.04.2022; опубл. 

10.08.2022. Бюл. № 32. 4 с. (Автори: Шевчук Р.С., Шевчук В.В., Сукач О.М., Гошко З.О.) 

5. Пристрій для визначення коефіцієнта тертя насіння: пат. 151715 Україна: МПК 

В02В 3/02. № u202201404; заявл. 03.05.2022; опубл. 31.08.2022. Бюл. № 35. 3 с. (Автори: 

Шевчук Р.С., Шевчук В.В., Сукач О.М., Паславський Р.І., Миронюк О.С.) 

6. Пристрій для визначення несучої здатності ґрунту: пат. 151820 Україна: МПК 

G0N 3/00. № u202201817; заявл. 31.05.2022; опубл. 14.09.22. Бюл. №37. (Автори: Шевчук Р.С., 

Шевчук В.В., Сукач О.М., Паславський Р.І., Миронюк О.С.) 

7. Модифікований ручний ударний струшувач плодів: пат. 152062 Україна: МПК 

А01D 46/26. №u202201921; заявл. 07.06.2022; опубл. 19.10.2022. Бюл. № 42. 5 с. (Автори: 

Шевчук Р.С., Гошко З.О., Гошко М.О.) 

8. Спосіб підвищення якості зернових сумішей пневматичним сепаратором: пат. 

152095 Україна: МПК B07B 9/02. № u202201926; заявл. 07.06.2022; опубл. 26.10.2022. Бюл. 

№43. (Автори: Харченко С. О., Бакум М. В., Крекот М. М., Майборода М. М., Ковалишин С. Й., 

Сировицький К. Г., Пташник В. В., Гаєк Є. А., Литвиненко В., В., Нестер Б. В.) 

9. Пристрій для визначення коефіцієнта зчеплення ґрунту: пат. 152215 Україна: 

МПК B02B 3/02. № u202202273; заявл. 30.06.2022; опубл. 09.11.2022. Бюл. №45. (Автори: 

Шевчук Р.С., Шевчук В.В., Сукач О.М., Паславський Р.І., Миронюк О.С., Гошко М.О.) 

10.  Пристрій для контролю відхилення та несиметрії трифазної напруги:  патент 

№150041 Україна: Н02Н 3/00, Н02Н 3/24, 22.12.2021, бюл.№51. (автори Гудим В.І, Косовська 

В. В. Гудим В. В.). 

11.  Паля. Патент на корисну модель №151365 МПК Е02D 5/54 (2006.01). № u 2021 
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