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Шановні делегати Конференції трудового колективу Львівського 

національного університету імені Івана Франка! 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Львівського 

національного університету імені Івана Франка Ректор Університету щороку 

звітує про свою роботу та діяльність Університету за попередній рік. 

Звіт складається з таких розділів:  

● прийом на навчання; 

● освітня діяльність; 

● науково-дослідна діяльність; 

● розвиток ІТ-інфраструктури; 

● міжнародна діяльність; 

● виховна робота; 

● видавнича діяльність; 

● соціальна робота, надбавки та заохочувальні виплати; 

● фінансове забезпечення діяльності Університету; 

● господарська діяльність. 

 Діяльність Університету у звітному періоді була зосереджена передусім 

на впровадження принципових положень Закону України «Про вищу освіту» в 

усі сфери академічного життя. Саме в цьому аспекті ми проаналізуємо основні 

види роботи нашого колективу. 
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І. Прийом на навчання 

У 2014 році кількість заяв абітурієнтів зросла порівняно з 2013 роком на 

28,5%. Загалом у 2014 році для вступу до Львівського університету подано 60 693 

заяви, з них 54 913 заяв на денну форму навчання, 5 780 – заочну. Львівський 

університет у 2014 році вперше очолив трійку лідерів серед вищих навчальних 

закладів України за кількістю поданих заяв. Університет увійшов до трійки 

лідерів за середнім балом сертифіката ЗНО, який становив 169,7. 

У вступі на навчання за ОКР «магістр» та «спеціаліст» було проведено 

9959 вступних іспитів у формі тестувань, з них 5183 фахових вступних іспитів 

ОКР «спеціаліст» і «магістр», 4 161 іспит з іноземної мови, 605 вступних іспитів 

ОКР «бакалавр». 

 

Відношення кількості зарахованих студентів до кількості поданих заяв на перший 

курс (у відсотках).  

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 

На перший курс навчання за освітньо-професійною програмою 

підготовки «бакалавр» було зараховано 4 075 осіб. Серед зарахованих на 

бюджетну форму навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» є 27 

осіб, що були призерами IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових 

дисциплін та призери ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт слухачів МАН України. Ще 50 осіб зараховані на умовах 

цільового прийому.  
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На діаграмах подана інформація щодо кількості поданих заяв та 

зарахованих за три попередні роки за ОКР «бакалавр».  

 

 

Загальний конкурс за поданими заявами на одне місце державного 

замовлення у 2014 році зріс порівняно із попереднім роком і становив: на денну 

форму навчання – 22 особи на місце, на заочну форму навчання – 7.  

Найвищий конкурс на напрями денної форми навчання за кошти 

державного бюджету на одне місце були: «туризм» – 157, 1; «міжнародні 

відносини» – 80,3; «країнознавство» – 67, 4; «міжнародне право» – 62,1; 

«міжнародні економічні відносини» – 59,6; «міжнародна інформація» – 52,5; 

«економіка підприємництва» – 50,3.  

Найнижчий конкурс на напрями денної форми навчання за кошти 

державного бюджету на одне місце були: «музичне мистецтво» – 1,9; 
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«театральне мистецтво (театрознавство)» – 2,6; «філологія (іспанська мова і 

література)» – 3; «філологія (французька мова і література)» – 3,2; «прикладна 

фізика» – 5,8; «фізика» – 6,1.  

Дещо іншою була ситуація із конкурсом на напрями заочної форми 

навчання за кошти державного бюджету, де найвищий конкурс був на напрями 

«філологія (англійська мова і література)» – 113 заяв на одне місце та «біологія» 

– 101; найнижчий конкурс був на напрями «екологія» (географічний факультет) 

– 4 заяви та «геологія» – 5 заяв на одне місце.  

Освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст» та «магістр» 

У 2014 році залишився традиційно високий рівень зацікавленості серед 

абітурієнтів, які вступали на навчання до Університету для здобуття освітньо-

кваліфікаційних рівнів «магістр» та «спеціаліст». Кількість поданих заяв від 

вступників на ОКР «магістр», склала 6 419 заяв, із них на денну форму – 4 424, 

на заочну – 1 995 заяв. Для здобуття ОКР «спеціаліст» було подано 5 602 заяви, 

з них на денну форму навчання – 3 544, на заочну – 2 058.  

Загалом на навчання за освітньо-професійною програмою «магістр» у 

2014 році було зараховано 2 279 осіб, з них на денну бюджетну форму навчання 

– 1 174 особи, на заочну – 22 особи. За кошти фізичних та юридичних осіб – 

1 083 особи.  

На діаграмах відображена інформація щодо кількості поданих заяв та 

зарахованих осіб упродовж трьох попередніх років за ОКР «магістр».  
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  За освітньо-професійною програмою підготовки «спеціаліст» на 

навчання у 2014 році зараховано 1 506 осіб, із них на бюджетну денну форму 

навчання – 551 особа, на заочну – 79 осіб. За кошти фізичних та юридичних осіб 

– 878 осіб. 

На діаграмах відображена інформація щодо кількості поданих заяв та 

зарахованих осіб упродовж трьох попередніх років за ОКР «спеціаліст».  
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 У 2014 році для здобуття ОКР «бакалавр» на основі диплому 

молодшого спеціаліста на старші курси (на 3-й курс). було подано 881 заяву, з 

них 312 – на денну і 569  на заочну форму навчання; зараховано 395 осіб, з них 

на денну бюджетну форму навчання – 45 осіб, на заочну – 22 особи; на навчання 

за кошти фізичних і юридичних осіб – 328 осіб.  

Загалом на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 

«молодший спеціаліст» у 2014 році було зараховано 339 осіб, з них на денну 

бюджетну форму навчання – 131 особа, на заочну – 15 осіб. За кошти фізичних 

та юридичних осіб – 193 особи. Загальна кількість поданих заяв складала 1 628, 

з них на денну форму навчання – 1 521, заочну – 107.  

Отже, у 2014 році до Університету вступили за різними освітньо-

кваліфікаційними рівнями та програмами 8 594 абітурієнти, з них за кошти 

державного бюджету – 4 178, за кошти фізичних та юридичних осіб – 4 416.  

Результати вступної кампанії 2014 року ґрунтовно проаналізовані на 

засіданні Вченої ради Університету у вересні 2014 року. Висловлені певні 

пропозиції щодо вдосконалення організації роботи Приймальної комісії, 

факультетів, коледжів та інших структурних підрозділів. Ішлося, зокрема, про 

вдосконалення роботи щодо внесення документів у ЄДЕБО, розширення та 

вдосконалення тестової бази зі вступних фахових дисциплін (насамперед це 

стосувалося гуманітарних дисциплін), удосконалення технології вступу до 

магістратури.  
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Упродовж звітного періоду профорієнтаційну роботу на факультетах і в 

коледжах вели за різними формами: у рамках днів відкритих дверей; спеціальні 

зустрічі та лекції в загальносвітніх навчальних закладах; профорієнтаційні 

бесіди з учасниками обласних олімпіад, конкурсів-захистів наукових робіт 

слухачів Малої академії наук; профорієнтаційні бесіди у школах під час 

педагогічної та інших видів практики студентів тощо. 

Університет зініціював поновлення угод про співпрацю із одинадцятьма 

загальноосвітніми навчальними закладами. 

Традиційно на всіх факультетах і в коледжах проводили «Дні відкритих 

дверей» – відбулися зустрічі з абітурієнтами (20 жовтня 2014 року, 6 грудня 

2014 року, 7 лютого 2015 року, 28 березня 2015 року, ще одну заплановано на 23 

травня 2015 року). 

Спільно із Приймальною комісією Інформаційно-аналітичний і 

профорієнтаційний центр і Прес-центр підготували спецвипуск газети 

«Каменяр» – «Абітурієнт» із Правилами прийому до Львівського національного 

університету імені Івана Франка, інформаційні листки, буклети та інші матеріали 

під загальною рубрикою «Абітурієнт». 

Із кожним роком інтенсивнішає віртуальна профорієнтація із 

використанням новітніх технологічних можливостей – інтернет-лекції; скайп-

конференції; інтернет-консультації; інтернет-листування тощо. 

Більшість факультетів Університету є співорганізаторами обласних та 

Всеукраїнських предметних олімпіад і конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт слухачів Львівської обласної Малої академії наук. 

Учасники цих інтелектуальних змагань є потенційними абітурієнтами 

Університету. 

Варто відзначити особливу діяльність колективу Ботанічного саду 

Університету – просвітницьку, оскільки під час Днів відкритих дверей тисячі 

відвідувачів ознайомлюються з унікальними колекціями. Ботанічний сад широко 

залучений до профорієнтаційної роботи, зокрема за минулий рік було проведено 

понад 130 екскурсій для школярів та студентів. 
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Загалом, за останні 3 роки спостерігаємо тенденцію до збільшення 

кількості поданих заяв на всі напрями і спеціальності підготовки та форми 

освіти. За останній рік кількість поданих заяв зросла більше, ніж на чверть. 

Потрібно визнати, що зменшується кількість зарахованих студентів. У 2014 році, 

порівняно з 2013 роком, приблизно на 400 осіб зменшилася кількість 

зарахованих студентів. Таке зменшення відбулося внаслідок зменшення 

кількості абітурієнтів, готових навчатися за ОКР «спеціаліст» та на заочній 

формі навчання. Удалося домогтися збільшення плану бюджетного набору 

студентів – на ОКР «бакалавр» майже на 150 місць та ОКР «магістр» майже на 

200 місць. Одночасно наголошуємо на тому, що 23 квітня 2015 року Верховна 

Рада України внесла зміни до Закону України  «Про вищу освіту» щодо 

розміщення державного замовлення. У новому формулюванні підпункту 13 

пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

вищу освіту» передбачає, що розподіл місць державного замовлення 

відбуватиметься з урахуванням показників розміщення державного замовлення 

минулого року в розрізі навчальних закладів за відповідними спеціальностями та 

середнього показника конкурсного бала зарахованих абітурієнтів за останні три 

роки і пропозицій  вищих навчальних закладів.  

 

ІІ. Освітня діяльність 

Освітній процес в Університеті забезпечують 18 факультетів, 3 коледжі, 

138 кафедр та Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки. 

У лютому 2015 року створено факультет педагогічної освіти. У січні 2015 року 

утворено кафедри початкової та дошкільної освіти та корекційної педагогіки та 

інклюзії на філологічному факультеті шляхом поділу кафедри початкової та 

корекційної освіти, а в травні 2015 року утворено кафедру інтелектуальної 

власності, інформаційного та корпоративного права на юридичному факультеті.  

В Університеті здійснюють підготовку фахівців за ліцензованими 9 

спеціальностями ОКР «молодший спеціаліст», 49 напрямами ОКР «бакалавр», 

82 спеціальностями ОКР «спеціаліст» і 87 спеціальностями ОКР «магістр».  



9 

У 2014 році отримано ліцензію на провадження освітньої діяльності за 

трьома спеціальностями ОКР «молодший спеціаліст» у Педагогічному коледжі – 

«Дошкільна освіта», «Соціальна педагогіка», «Початкова освіта» і однією 

спеціальністю ОКР «магістр» – «Початкова освіта» на факультеті педагогічної 

освіти.  

У 2015 році подано документи на ліцензування низки спеціальностей, 

зокрема: біологічний факультет («Біологія», «Заповідна справа», «Лабораторна 

діагностика біологічних систем»), геологічний факультет («Гідрогеологія», 

«Геологія нафти і газу»), економічний факультет («Управління фінансово-

економічною безпекою»), факультет прикладної математики та інформатики 

(«Системи і методи прийняття рішень»).  

У 2014 році акредитовано 7 напрямів ОКР «бакалавр», 3 спеціальності 

ОКР «спеціаліст» і «магістр» та 4 спеціальності ОКР «молодший спеціаліст». 

У 2014-2015 навчальному році Університет готує фахівців за 144 

спеціалізаціями ОКР «спеціаліст» і 161 спеціалізацією ОКР «магістр», із 14 з них 

розпочато підготовку фахівців з 2014 року. Крім того, у 2015 році рішенням 

Вченої ради Університету відкрито ще 18 спеціалізацій.  

У 2014-2015 навчальному році в Університеті навчається 19 357 студентів 

(10 202 – бюджет, 9 155 – за кошти фізичних та юридичних осіб). Із них, 18 065 

– студенти факультетів Університету і 1 292 – студенти коледжів. На денній 

формі навчаються 14 869 студентів, на заочній – 4 481, на екстернаті – 7 

студентів.  

У 2014 році пройшли державну атестацію 6 227 випускників денної і 2 560 

випускників заочної форми навчання.  

У 2014 році випущено 166 молодших спеціалістів (10 отримали диплом із 

відзнакою), 4 441 бакалавр (248 отримали диплом із відзнакою), з 2 233 

спеціалістів (68 отримали диплом із відзнакою) і з 1949 магістрів (513 отримали 

диплом з відзнакою).  

Кадрове забезпечення освітньої діяльності. Навчальний процес в 

Університеті забезпечують 2 036 науково-педагогічних і педагогічних 

працівників. Серед них 794 доценти і 203 професори.  
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Середнє навантаження науково-педагогічних працівників Університету у 

2014-2015 навчальному році становило 774,41 години, а середнє аудиторне 

навантаження – 454,26.  

У таблиці подано інформацію щодо навантаження на факультетах і 

загальноуніверситетських кафедрах. 

№ 
з/п 

Факультет 
Всього 
ставок 

Середнє  
загальне  

навантаження 

Середнє  
аудиторне  

навантаження 

1. Біологічний 69,25 740 372 

2. Географічний 96 757 344 

3. Геологічний 42,5 791 345 

4. Економічний 168,5 753 348 

5. Електроніки 44,75 774 505 

6. Журналістики 59,5 789 401 

7. Іноземних мов 233,25 766 538 

8. Історичний 72 802 345 

9. Культури і мистецтв 86 900 815 

10. Механіко-математичний 76 725 460 

11. Міжнародних відносин 96 723 499 

12. Прикладної математики та 
інформатики 

57,75 778 487 

13. Фізичний 43,25 698 476 

14. Філологічний 159 791 454 

15. Філософський 89,5 796 360 

16. Хімічний 34,25 747 450 

17. Юридичний 126,25 720 287 

1. Кафедра педагогіки 19 900 207 

2. Кафедра фізвиховання 52 900 873 

3. Кафедра безпеки 
життєдіяльності 

15 900 595 
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Разом 1639,75 774 454 

За умови, коли максимальне навантаження викладача в Університеті 

повинно становити 600 годин, та за необхідності запровадження новітніх 

методик викладання, треба оптимізувати і скорочувати аудиторне навантаження 

викладачів. Вченим радам факультетів, навчально-методичному відділу 

Університету потрібно змістовно більш критично підходити до формування 

навчальних планів з точки зору професійної доцільності навчальних курсів та 

обсягів аудиторного навантаження. 

В умовах інтеграції освітнього процесу України у європейський освітній 

простір щоразу більшого значення набуває вивчення іноземних мов. З огляду на 

це, в Університеті дедалі ширше запроваджують читання дисциплін іноземною 

мовою. На сьогодні викладачі Університету підготували 105 курсів іноземною 

мовою, зокрема, на біологічному ф-ті (12 дисциплін), економічному (30 

дисциплін), ф-ті міжнародних відносин (27 дисциплін) і т.д. З наступного 

навчального року запроваджують викладання іноземної мови для студентів усіх 

спеціальностей упродовж 4-х семестрів (240 аудиторних годин) з рівнем 

володіння іноземною мовою «В 2», що відповідає європейським стандартам. 

Якщо студент із певних причин не зміг чи не зумів опанувати цього курсу, він 

зможе його засвоїти за окремою програмою в Інституті післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки.  

Предметом постійної уваги Університету є якість навчального процесу. 

За результатами літньої сесії 2013-2014 навчального року 46% студентів 

отримали оцінки «добре» і «відмінно» і 91% студентів склали всі іспити на 

позитивні оцінки. Проте, 913 студентів отримали незадовільні оцінки і 55 з них 

отримали «незадовільно» з трьох і більше предметів. Усього за академічну 

неуспішність після ліквідації академічних заборгованостей за академічну 

неуспішність відраховано 367 студентів, що складає 2,6%. Найбільше студентів 

за академічну неуспішність відрахували на факультетах: механіко-

математичному (7,3%), фізичному (5,3%) та прикладної математики та 

інформатики (5%).  
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Найвищі показники абсолютної успішності за літню сесію у студентів 

факультетів: хімічного (99%), біологічного (96%), економічного, міжнародних 

відносин, (по 95%), культури і мистецтв (94%); якість знань найвища у студентів 

факультетів хімічного (61%), біологічного (58%), іноземних мов (54%), культури 

і мистецтв та міжнародних відносин (по 51%) .  

Найнижча абсолютна успішність на факультетах механіко-

математичному (83%) і географічному (84%), а найнижча якість знань – на 

механіко-математичному (25%) та геологічному (34%).  

Необхідно відзначити високу якість знань студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр». Якщо для бакалаврів і спеціалістів відсоток 

студентів, які отримали під час літньої сесії оцінки «4» і «5», коливається в межах 

33-57%, то у магістрів цей показник за літню сесію становив 85%.  

За результатами зимової екзаменаційної сесії абсолютна успішність в 

Університеті становила 80%, а якість навчання 42%. Причому найвищі 

показники виявили студенти факультетів культури і мистецтв (92% абсолютна 

успішність і 55% якість), філологічного (91% абсолютна успішність і 52% якість) 

і хімічного (88% абсолютна успішність і 51% якість). Найнижчими були 

результати студентів факультетів механіко-математичного (68% абсолютна 

успішність і 27% якість), фізичного (68% абсолютна успішність і 30% якість) та 

геологічного (71% абсолютна успішність і 29% якість).  

Важливим етапом у забезпеченні високого рівня підготовки фахівців є 

перевірка залишкових знань студентів. З цією метою щосеместру відбуваються 

ректорські контрольні заміри знань студентів із використанням 

університетського порталу тестування. 

У першому семестрі 2014-2015 навчального року контрольні заміри знань 

склали 2 316 студентів Університету і 245 студентів коледжів. Абсолютна 

успішність в Університеті становила 87,8%, якість навчання – 53,9%, а у 

коледжах абсолютна успішність 98% і якість 80%. Найвищі показники 

абсолютної успішності під час замірів знань виявили студенти факультетів: 

економічного та механіко-математичного – по 98%, історичного та іноземних 

мов – 97%, прикладної математики та інформатики – 95%, юридичного – 93%. 



13 

Найнижчою абсолютна успішність виявилася у студентів філологічного 

факультету – 37,9%. Якість знань на 11 факультетах вища за 50%. Найвищим цей 

показник є на факультетах юридичному (76,8%), іноземних мов (74,1%) та 

культури і мистецтв (70,5%). Низький рівень якості знань виявили студенти 

факультетів: філологічного (13,7%), геологічного (24,3%), фізичного (31,7%) та 

географічного (37,0%). 

Абсолютна успішність серед коледжів становить понад 94%. 

Якщо показники абсолютної успішності під час заміру знань є нижчими 

за результати сесії і розбіжність в Університеті складає 11,9%, а в коледжах 1,6%, 

то якість знань відрізняється на 7,8%, а на 8-ми факультетах і у 2-х коледжах є 

вищою за результати сесії.  

Загалом система організації та контролю за якістю навчання студентів 

потребує суттєвих змін. Це надзвичайно масштабна робота. Головним у системі 

оцінювання у кінцевому результаті має бути висновок – чи досягнув здобувач 

компетентності відповідно до стандартів вищої освіти. Ефективний метод такого 

оцінювання є, зокрема, в університетах Великої Британії, яка передбачає 

вибіркове оцінювання експертами письмових робіт студентів, запрошення 

зовнішніх експертів для екзаменування осіб, що претендують на диплом із 

відзнакою. Ректорські контрольні роботи щодо контролю залишкових знань 

наших студентів, підсумкове оцінювання випускників на екзаменах і на захисті 

кваліфікаційних робіт потрібно суттєво вдосконалювати. Це стосується також 

оприлюднення на відповідних веб-сайтах результатів оцінювання вказаних 

робіт.  

З огляду на вищеподаний аналіз особливої уваги заслуговує розроблення  

положень про: організацію освітнього процесу, академічну мобільність 

студентів, вільний вибір навчальних дисциплін студентом, оцінювання знань 

студентів, екзаменаційну комісію.  

Актуальним є питання роботи зі студентами з особливими потребами. В 

Університеті функціонує Ресурсний центр з інклюзивної освіти, який відповідно 

до Закону України «Про вищу освіту» має трансформуватись в потужний 

навчально-реабілітаційний підрозділ з метою організації інклюзивного 
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освітнього процесу для здобувачів вищої освіти з особливими потребами, 

забезпечення доступу таким особам до якісної вищої освіти з урахуванням 

обмежень їхньої життєдіяльності. 

Підготовку фахівців до роботи в інклюзивних умовах здійснюють на базі 

Педагогічного коледжу, кафедри психології філософського факультету та 

новоствореного факультету педагогічної освіти, на якому відкрито додаткову 

спеціалізацію на спеціальності «Початкова освіта» – «Асистент вчителя 

інклюзивного класу». Інклюзивна складова в навчальних планах з підготовки 

педагогів становить 180 год. Із вересня 2014 року відкрито магістратуру зі 

спеціальності «Початкова освіта» з додатковою спеціалізацією: «Вчитель 

початкових класів школи з інклюзивним навчанням». 

У структурі Університету функціонує Інститут післядипломної 

освіти та доуніверситетської підготовки (далі – ІПОДП), до складу якого 

входять Центр післядипломної освіти, Центр доуніверситетської та 

сертифікаційної освіти, Центр міжнародної освіти, Центр неперервної освіти. 

Перепідготовка спеціалістів на факультетах здійснюється згідно з навчальними 

планами та програмами, затвердженими Вченими радами профільних 

факультетів Університету та базовими кафедрами. Особлива увага звертається 

на систематичне оновлення та вдосконалення навчальних програм. Навчальний 

процес забезпечують, як правило, спеціалісти Університету і, лише в окремих 

випадках, провідні викладачі інших вищих навчальних закладів, спеціалісти-

практики та іноземні фахівці. У 2014 році внаслідок реорганізації у Центрі 

післядипломної освіти на базі п’яти факультетів було створено три факультети: 

правничий; гуманітарно-природничий; економіки, менеджменту та міжна-

родного права. У 2014-2015 навчальному році другу вищу освіту в ІПОДП 

здобувають 1 526 слухачів. На базі лабораторії інформаційних технологій 

Інституту в 2014-2015 навчальному році започатковано курси фахового 

підвищення з англійської мови для викладачів та студентів Університету з 

пільговою оплатою за навчання, які на сьогодні завершили 41 викладач та 26 

студентів. Нині на цих курсах підвищують свої знання з англійської мови 64 

викладачі Університету. 
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Практична підготовка студентів 

У Львівському національному університеті імені Івана Франка протягом 

2013-2014 навчального року та частково 2014-2015 навчального року студенти 

проходили різні види практик (у т.ч. студенти заочної форми навчання): 

✓  близько 9 490 студентів І, ІІ, ІІІ курсів ОКР «бакалавр»; середня 

тривалість практики – 4 тижні; 

✓  1 750 студентів ІV курсів ОКР «бакалавр» педагогічна практика в 

школі; середня тривалість практики 6 тижнів;  

✓  474 студенти ОКР «спеціаліст», педагогічна практика в школі; 

середня тривалість практики 8 тижнів;  

✓  ОКР «магістр», асистентська (педагогічна практика), середня 

тривалість – 8 тижнів;  

✓  5 379 студентів ОКР «магістр» – виробничі практики; середня 

тривалість практики – 8 тижнів; 

✓  1 973 студенти ОКР «магістр» – науково-дослідна практика; середня 

тривалість – 10 тижнів. 

Навчальну практику проходило 1 642, педагогічну – 1 584 та виробничу – 

2 839 студентів. 

Практики в Університеті організовують з відривом та без відриву від 

навчального процесу. Як бази практик використовують кафедри, комп’ютерні 

класи, коледжі, архів Університету, а також підприємства та інші установи, 

банки, архіви, театри, редакції, художні студії, суди, органи прокуратури, 

нотаріати й організації у Львові та поза його межами. 

Одним із недоліків практичної підготовки майбутніх фахівців є порівняно 

незначна тривалість виробничих практик, середня тривалість яких не перевищує 

6 тижнів, тоді як у багатьох провідних європейських університетах тривалість 

виробничих практик складає 3 – 4 місяці.  

Студенти окремих напрямів підготовки проходять навчальні практики на 

стаціонарах Університету, а саме: Шацькому біолого-географічному стаціонарі 
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(Волинська область), Високогірному біологічному стаціонарі в смт. Кваси 

(Закарпатська область), СОТ «Карпати» в смт. Чинадієво (Закарпатська область), 

лабораторіях еколого-геологічних досліджень у смт. Верхнє Синьовидне, 

Дністровському географічному стаціонарі та Розтоцькому ландшафтно-

геофізичному стаціонарі. 

Важливим напрямком у діяльності Університету є підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників. Так, за період з 

червня 2014 року по травень 2015 року скеровано на стажування 309 викладачів, 

із них: 2 декани, 26 завідувачів кафедр, 16 професорів, 178 доцентів, 14 старших 

викладачів, 74 асистентів та викладачів. На наукових стажуваннях за кордоном 

в університетах-партнерах перебувало 148 науково-педагогічних працівників, 

що є позитивним аспектом. Проте такі стажування використано не повною 

мірою, хоча для цього є всі підстави. Потрібно, щоб системно і своєчасно 

факультети подавали пропозиції для стажування викладачів до відділу 

міжнародних зв’язків.  

Підсумовуючи, необхідно звернути особливу увагу на наступні 

проблеми: 

1. Створення ефективної системи внутрішнього контролю якості 

навчального процесу, який базується передусім на оцінці формування 

компетентностей наших випускників. 

2. Посилення практичної підготовки випускників. Розширення 

реальних баз навчальної і виробничої практик студентів. Суттєво обмеженою 

залишається географія проведення місць практики. Адже 40% студентів 

проходять практику на базі Університету. 

3. Зовнішнє експертне оцінювання якості підготовки фахівців. 

Позитивний приклад – напрацювання юридичного факультету стосовно 

зовнішнього експертного оцінювання в рамках проекту Агентства США з 

міжнародного розвитку «Справедливе правосуддя». 

4. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» запровадження 

системи рейтингової оцінки діяльності викладачів.  
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5. Поступове запровадження персональної сторінки кожного викладача 

на веб-порталі Університету, де викладачі розмістять методичні матеріали з 

навчальних курсів та проводитимуть консультації студентів з використанням 

інтернет-ресурсів.  

 

ІІІ. Науково-дослідна діяльність 

Наукові здобутки вчених Університету вагомі, загальновизнані, чимало з 

них мають міжнародний рівень. В Університеті наукові дослідження зосереджені 

в наукових школах світового рівня. Наукові дослідження здійснюють учені, 

аспіранти і студенти в науково-дослідних лабораторіях. Успішно функціонують 

Астрономічна обсерваторія, Ботанічний сад і Наукова бібліотека.  

Про актуальність наукових досліджень свідчить міжнародна співпраця з 

більш ніж 100 університетами та науковими установами зі всього світу. У 2015 

році Університет внесено до електронного реєстру Європейської комісії як 

учасника програми «Horizon 2020». На сучасному етапі здійснюють заходи із 

залучення науковців Університету до написання проектів.  

У 2015 році до виконання науково-дослідних робіт залучено 1 994 

науково-педагогічних працівники, з них – 210 докторів наук і 1 133 кандидати 

наук. Серед 144 штатних працівників науково-дослідної частини Університету – 

7 докторів і 67 кандидатів наук. За звітний період в Університеті 

працевлаштовано 48 випускників аспірантури, що становить 24,4% від 

загальної кількості випускників 2014 року.  
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Кількість науково-педагогічних працівників, які виконували науково-дослідні роботи 

 

   Кількість наукових працівників 

Університет веде наукові дослідження за 37 темами, які фінансують із 

державного бюджету України, з них – 27 фундаментальних і 10 прикладних; 11 

тем фінансують за допомогою міжнародних ґрантів, з них 5 – за 

університетською програмою підтримки молодих вчених; 2 госпдоговірними 

темами та 6 темами зі збереження об’єктів, що становлять національне надбання 

України.  

У березні-квітні 2015 року в Університеті проведено конкурс проектів 

фундаментальних досліджень у галузі природничих наук у рамках 

університетської програми підтримки молодих учених на основі угоди, 

укладеної з компанією «Матеріал Фази Дані Система» (Швейцарія). Науково-
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технічна рада Університету створила комісію, яка розробила Положення про 

конкурс проектів фундаментальних досліджень у галузі природничих наук для 

молодих учених, провела експертизу 19 поданих проектів і відібрала 5 

найкращих проектів для фінансування (97 тис. грн. кожен) впродовж одного 

року. 

Науково-дослідну роботу Університету фінансують з трьох джерел – 

державного бюджету України, ґрантів міжнародних фондів та установ, 

госпдоговорів. У 2015 році вперше за останніх п’ять років збільшився обсяг 

фінансування з державного бюджету України порівняно з попереднім 

роком.  

 

 Обсяг фінансування з державного бюджету України (тис. грн.) 

Університет активно залучає ґранти міжнародних фондів та установ: 

за перші п’ять місяців 2015 року вдалося перевершити загальні 

надходження 2014 року. Однак, спостерігаємо негативну тенденцію в кількості 

укладених госпдоговорів.  
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         Обсяг фінансування з міжнародних ґрантів (тис. грн.) 

 

  Обсяг фінансування за рахунок госпдоговорів (тис. грн.) 

Для збереження кадрів науково-дослідної частини та забезпечення 

виконання наукових досліджень у січні-лютому 2015 року за ініціативи 

ректорату провідні вчені підготували проект «Фундаментальні дослідження в 

галузі природничих наук», на реалізацію якого Університет отримав 

міжнародний ґрант компанії «Матеріал. Фази. Дані. Система» (Швейцарія) 

на суму 628 тис. грн. 

Науковці Університету з 1996 року по 26 березня 2015 року опублікували 

4 929 наукових праць у виданнях, які входять до наукометричної бази даних 

Scopus. Щороку науковці Університету публікують 300-400 таких статей. 

Лідерами за кількістю статей у таких виданнях є факультети природничо-
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математичного напряму, передусім у галузі фізики та астрономії, 

матеріалознавства, хімії.  

 

Розподіл публікацій науковців Львівського національного університету  
імені Івана Франка за галузями науки в наукометричній базі даних Scopus. 

Станом на березень 2015 року за індексом Гірша Львівський 

національний університет імені Івана Франка є третім у рейтингу вищих 

навчальних закладів України.  
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Показники Львівського національного університету імені Івана Франка  
у наукометричній базі даних Scopus. 

 

№  
з/п Показник 

Рік 

2011 2012 2013 2014 2015* 

1 Кількість публікацій 3086 4122 4548 4856 4929 

2 Кількість цитувань 12879 14934 17920 20220 21067 

3 Індекс Гірша 34 37 40 43 44 

* станом на 26 березня 2015 року 

Науковці Університету опублікували 88 монографій, 20 підручників, 112 

навчальних посібників, 4 523 статті, серед них у виданнях, які мають імпакт-

фактор – 233, в інших закордонних виданнях – 595.  

 

Кількість статей працівників Університету у наукових виданнях 

З 88 опублікованих монографій 11 видані за кордоном (видавництва 

Apple Academic Press, De Gruyter, In Tech, Springer тощо).  

Університет є засновником і видавцем 44 наукових періодичних видань: 

Вісник Львівського університету (20 Серій), 16 збірників наукових праць, 7 

наукових журналів і 1 науково-популярного журналу. До переліку наукових 

фахових видань Міністерства освіти і науки України входять 37 журналів. 

«Вісник Львівського університету. Серія біологічна» входить до наукометричної 
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бази даних Web of Science, «Журнал фізичних досліджень» – до наукометричної 

бази даних Scopus.  

Низка видань Університету відповідають вимогам до включення до 

наукометричних баз даних. Це варто реалізувати у найближчий час. 

Зростають показники патентної діяльності науковців Університету, за 

перших чотири місяці 2015 року отримано 18 патентів. У 2014 році 

найефективніші розробки захищено 43 патентами України. Автори винаходів і 

корисних моделей премійовані у розмірі 500 грн. за кожний патент, отриманий 

Університетом.  

 

Кількість патентів України, отриманих науковцями Університету 

За звітний період в Університеті проведено 58 наукових конференцій, 

семінарів, форумів, з них 29 – міжнародного рівня.  

Науковці Університету в 2014 році виступили з 2249 доповідями на 

наукових конференціях, виголосили 1834 доповіді на Звітній науковій 

конференції Університету за 2014 рік. У роботі конференцій взяли участь відомі 

вчені.  

У 2014 році в Університеті науково-педагогічні та наукові працівники, а 

також аспіранти захистили 5 докторських і 134 кандидатські дисертації. Сьогодні 

в докторантурі навчаються 10 докторантів, в аспірантурі – 771 аспірант. З 2011 

року простежуємо негативну тенденцію щодо захисту докторських дисертацій; 

також невеликою є кількість докторантів (2011 рік – 2 докторанти, 2012 рік – 2, 
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2013 рік – 4, 2014 рік – 10). У 2015 році розроблено план захисту докторських 

дисертацій, впроваджено мотиваційні чинники для їх захисту, зокрема грошова 

винагорода.  

У жовтні 2014 року на факультеті електроніки відбувся захист дисертації 

Шпотюка Ярослава за результатами паралельного навчання в аспірантурі 

Львівського університету та Університету Ренн 1 (Франція). 

За звітний період для атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в 

Університеті функціонувало 15 спеціалізованих вчених рад: 10 – із захисту 

докторських і кандидатських дисертацій, 5 – із захисту кандидатських 

дисертацій. Зареєстровано і перереєстровано 6 спеціалізованих вчених рад. У 

2014 році в Університеті захищено 7 докторських (з них 1 – науковець 

Університету) і 104 кандидатські (з них 55 – науковці Університету) дисертації.  

Премією Президента України для молодих вчених 2014 року за цикл 

наукових праць «Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму 

та арґентуму» відзначено працівників Університету: доцента кафедри 

неорганічної хімії Павлюка О.В., наукового співробітника кафедри неорганічної 

хімії Тарасюка І.І. та викладача Природничого коледжу Сливку Ю.І. 

Університет має низку сучасних приладів, що дозволяє вести 

дослідження на високому рівні. Удосконалення організації наукових досліджень 

та інноваційної діяльності Університету в найближчому майбутньому 

проводитиметься в напрямі створення науково-дослідних інститутів і наукового 

парку.  

Важливою складовою системи професійної підготовки фахівців в 

Університеті є науково-дослідна робота студентів. У 2014 році в доробку 

студентів – 395 наукових статей, зокрема 235 – одноосібних, та 975 тез доповідей 

на конференціях, з них 738 – одноосібних. У роботі наукових конференцій взяли 

участь понад 1 200 студентів. У 2015 році переможцями Всеукраїнської 

студентської олімпіади вже стали 19 студентів. Ще 24 студенти стали 

призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук.  

На сьогодні проблемними є такі питання:  
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✓  низька активність науковців Університету в залученні додаткових 

джерел фінансування; 

✓  значна кількість викладачів, які не опублікували жодної наукової 

статті протягом року; 

✓  недостатня ефективність докторантури.   

Для вирішення поставлених завдань необхідно: 

✓  розробити положення про наукові школи та інститути Університету; 

✓  створити науково-дослідні інститути з метою об’єднання зусиль 

фахівців суміжних галузей науки; 

✓  підвищити ефективність докторантури і аспірантури; 

✓  розробити систему рейтингового оцінювання наукової роботи 

факультетів, кафедр, науково-дослідних інститутів, науково-педагогічних і 

наукових працівників Університету; 

✓  увести наукові посади в редакціях журналів Університету, а також у 

підрозділах, де є об’єкти національного надбання; 

✓  сприяти збільшенню кількості англомовних статей у періодичних 

виданнях Університету, створити веб-сторінки, які були б інформативними та  

зручними в користуванні.  

 

IV. Розвиток ІТ-інфраструктури 

Комп’ютерне та цифрове обладнання 

На травень 2015 року в Університеті використовують 2 365 персональних 

комп’ютерів, які підключені до мережі Університету. У навчальному процесі 

використовують 1 974 комп'ютери, функціонує 37 комп'ютерних класів. 

Стаціонарними мультимедійними технічними засобами обладнано 21 навчальну 

аудиторію на факультетах та в коледжах. 

У 2015 році заплановано збільшити кількість персональних комп’ютерів 

більш ніж на 10 % за кошт Університету через реалізацію спільних міжнародних 

програм. На сьогодні оголошено тендер на загальну суму понад 2,4 млн.грн. 

У 2015 році суттєво поновлено серверне обладнання Центру 

інформаційних технологій, впроваджено три нових сервери 8-го покоління 
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загальною вартістю понад 500 000 грн. Всього в Центрі інформаційних 

технологій працює 19 серверів. 

Телекомунікації 

Основою мережі Університету є опорні оптоволоконні комунікації 

завдовжки декілька десятків кілометрів, що об'єднують понад 20 територіально 

розділених корпусів.  

Сьогодні пропускна здатність каналів опорної мережі – 1-2 Гігабіт/с, 

локальних мереж корпусів – від 100 Мегабіт/с до 1Гігабіт/с. Створено проект із 

модернізації мережевої інфраструктури, що передбачає збільшення швидкості 

передачі даних у всіх локальних мережах до 1 Гігабіт/с, опорної мережі до 10 

Гігабіт/с; інтеграцію телефонних мереж в єдину телекомунікаційну 

інфраструктуру. 

Бездротові мережі і роумінгова автентифікація 

Стратегічною метою Університету є розбудова мережі бездротового 

зв’язку та її інтеграція в загальноуніверситетську мережеву інфраструктуру. 

Досягнення мети відбувається через виконання поставлених завдань: 

● покриття мережею бездротового зв’язку усіх приміщень 

Університету. Підготовчим етапом для цього стало оцифрування поверхових 

планів усіх приміщень Університету, виготовлення проекту побудови 

безпровідного зв’язку, створення технічної документації, складання 

кошторисної документації, пошук фінансування;  

● створення системи єдиної автентифікації та обліку використання 

ресурсів з реалізацією концепції безшовного роумінгу. 

Безпека мережі 

Унаслідок розширення сфери використання інформаційних технологій є 

потреба в модернізації системи безпеки.   

Здійснено аналіз основних електронних ресурсів щодо відповідності 

рівня їхньої захищеності чинній системі захисту. Створено документацію для 

побудови комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) для бази даних відділу 

кадрів та бухгалтерії, а також підрозділу, який готує інформацію про студентські 

квитки та дипломи. 
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Інформаційний супровід науково-дослідної діяльності. Освітні 

електронні ресурси  

Інформаційний супровід науково-дослідної діяльності значною мірою  

здійснює Наукова бібліотека. Вона запровадила автоматизовану бібліотечну 

інформаційну систему «ГАЛС», яка забезпечує необхідний рівень автоматизації 

бібліотечних процесів, однак не відповідає критеріям сучасного інформаційного 

простору. З огляду на це розпочато розроблення стратегії переходу на одну з 

найпотужніших світових бібліотечних платформ від компанії Exlibris – «Aleph». 

Надзвичайно актуальною є проблема створення в Університеті власного 

репозитарію публікацій. Він дасть змогу не лише впорядкувати наукові 

матеріали, але й налагодити ефективний пошук і створити умови для підвищення 

веб-рейтингів Університету. Такий проект вже почав реалізовуватися на 

платформі, що забезпечує інструменти для керування цифровими активами, D-

Space. 

 Електронне навчання  

З 2015 року на основі мережевої системи управління навчальним 

процесом в Університеті розпочато широкомасштабну інформатизацію 

самостійної роботи студентів.  

Для цього напряму в Університеті створено організаційно-методичний 

центр електронного навчання, який розробляє концепцію впровадження та 

розвитку системи електронного навчання. Працівники Центру створили робочу 

програму для навчання викладачів основ використання навчальної платформи  

Moodle (система управління навчанням). Центр активно заохочує  викладачів до 

створення електронних курсів.  

Інформатизація процесів управління  

Для організації навчального процесу в університеті використовується 

автоматизована система управління (АСУ) «Сигма», від початку створення якої 

в цьому році минає 45 років. За час функціонування АСУ зазнала змін та 

удосконалення інформаційного, програмного і технічного забезпечення. Було 

розроблено значну кількість підсистем. Вона і на сьогодні виконує завдання і 

буде розвиватися і на далі. 
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На жаль, не забезпечено належної взаємодії АСУ із зовнішніми 

інформаційними системами: платіжними системами, веб-сайтом Університету, 

базою даних відділу кадрів, єдиною державною електронною базою освіти 

(ЄДЕБО) Міністерства освіти і науки України. 

Наявні підсистеми здебільшого не інтегровані у мережу. Це призводить 

до того, що ректорат, деканати, навчально-методичний відділ, відділ кадрів, 

бухгалтерська служба та багато інших підрозділів не зв’язані в єдине 

інформаційне середовище. 

Для поліпшення ситуації зроблено перші кроки:  

• формалізовано управлінську структуру та структуру підрозділів 

Університету у вигляді індексації підрозділів; 

• закуплено та розпочато впровадження управлінського комплексу 

1С –Підприємство для бюджетних установ, що дасть змогу налагодити 

взаємодію між відділом кадрів, бухгалтерською службою, планово-фінансовим 

відділом, відділом постачання, юридичним відділом та запровадити електронний 

документообіг. Завершуємо роботу над розробкою веб-базованої системи 

організації вступної кампанії, які виконуємо разом із фахівцями компанії 

«СофтСерв».  

Документообіг 

Передумовою для впровадження системи документообігу є всеохопний, 

системний аудит управлінської діяльності в Університеті. 

На початок 2015 року в Університеті здійснено систематизацію всіх 

наказів та розпоряджень керівництва Університету, проведено реінжиніринг 

процесів, пов’язаних з формуванням наказів, які потрапляють у ЄДЕБО. Для цієї 

групи наказів створено схеми проходження документів. Розпочато роботу зі 

стандартизації наказів. 

В Університеті зроблено глибокий аналіз низки комерційних пропозицій 

та соціальних ініціатив, пов’язаних з вибором програмної платформи для 

організації електронного документообігу. 
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Web-ресурси Університету 

Одним із пріоритетних завдань Університету є його всебічне 

представлення в інформаційному просторі. Важливим кроком у досягненні цієї 

мети є розробка і підтримка веб-ресурсів, що забезпечують висвітлення 

інформації про історію, діяльність та перспективи Університету в глобальній 

мережі Інтернет. 

Через недостатні до недавнього часу серверні потужності веб-сторінки 

Університету розміщено більш, ніж на десяти внутрішніх серверах підрозділів, а 

значну частину ресурсів взагалі розміщено поза межами Університету. Це 

негативно позначається на надійності цих ресурсів, що призводить до перебоїв у 

роботі та недоступності серверів і розміщених на них сторінок до відключення 

сайтів. Це викликає справедливі нарікання як працівників Університету, так і 

зовнішніх користувачів. Деякі підрозділи мають сторінки, які не потрапляють в 

доменне поле Університету, що призводить до втрати частини трафіку, який 

обліковують вебометричні системи, зокрема Webometrics.  

Для покращення ситуації здійснюється: 

● збір та перенесення каталогів сайтів підрозділів, які розміщені на 

зовнішніх ресурсах, на сервери Університету, на одну апаратну платформу; 

● стандартизація платформи розробки сайтів та уніфікація дизайну для 

сайтів усіх підрозділів Університету; 

● розробка уніфікованого функціоналу та дизайну для різних груп 

однотипних сайтів  факультетів, коледжів, кафедр, центрів, інститутів, музеїв, 

наукових видань тощо; 

● стандартизація адрес веб-сторінок порталу Університету.  

Робота з упорядкування інформаційних ресурсів Університету вже має 

конкретні результати: розроблено та наповнено сайти чотирьох факультетів 

(прикладної математики та інформатики, культури і мистецтв, іноземних мов,  

історичного). Сайти ще 8 факультетів та Природничого коледжу перебувають у 

стадії інформаційного наповнення.  

Створено новий портал вступної кампанії, суттєво покращено пошук 

інформації про вступ до Університету, орієнтований на користувача. 
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Реалізовано проект електронної приймальні Університету, який 

забезпечить підвищення ефективності управління Університетом. 

Розроблено і розміщено на веб-сайті новий електронний телефонний 

довідник Університету.  

Тривають роботи зі систематизації та структуризації головної сторінки 

Університету, а також зі створення уніфікованих сторінок підрозділів 

Університету. Група розробників працює над створенням більше ніж 60 сайтів 

структур та підрозділів Університету. 

Електронна пошта 

Електронна пошта працює в Університеті з 1992 року. Для 

корпоративного підвищення якості обслуговування клієнтів поштового серверу 

Університету вжито заходи щодо впорядкування процесу отримання та 

відправки поштових повідомлень університетського поштового сервера через 

відомі поштові системи (gmail.com, mail.yahoo.com та mail.ukr.net). 

Заплановано розробити положення, яке уніфікує використання 

електронної пошти працівниками та структурними підрозділами.  

Рейтинги 

У найвідомішому веб-рейтингу університетів світу Webometrics 

Університет на сьогодні посідає 11-те місце серед українських університетів, що 

не відповідає його потенціалу.  

 

V. Міжнародна діяльність 

За звітний період укладено нові угоди зі 16 закордонними 

університетами, інституціями та міжнародними фондами. 

У таблиці наведено перелік укладених договорів: 

Країна Навчальний заклад Дата підписання 

Німеччина Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана 19.08.2014 р. 

Німеччина DAAD (Німецька академічна служба обмінів) 02.09.2014 р. 

Німеччина Берлінський університет iм. Гумбольдта 10.09.2014 р. 

Німеччина Потсдамський університет 25.09.2014 р. 
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Німеччина Університет Вісбаден 01.10.2014 р. 

Польща Вища школа екології та управління 01.10.2014 р. 

Туреччина Університет Сакар’ ї 03.11.2014 р. 

Туречиина Університет Біледжик 05.11.2014 р. 

Норвегія Фундація «Сід Форум Норвегія» та Міжнародний 
благодійний фонд «Сід Форум Україна» Меморандум 

18.11.2014 р. 

Японія Університет Ямагучі 27.11.2014 р. 

Польща Фонд «LEOPOLIS FOR FUTURE» 04.12.2014 р. 

Латвія Латвійський університет (м. Рига) 16.12.2014 р. 

Польща Лодзький університет 24.12.2014 р. 

Польща AGH Науково-технічний університет 23.01.2015 р. 

США  Університет Західного Мічигану 24.04.2015 р. 

Словаччина Університет ім. Коменського у Братиславі 07.05.2015 р. 

Варто наголосити, що підписуючи угоди, Університет прагне передусім 

забезпечити якісні, а не кількісні параметри співпраці. Саме тому кожну угоду 

супроводжує конкретна робоча програма, яку щороку доповнюють новими 

академічними ініціативами, проектами та програмами. Моделлю всебічної 

ефективної співпраці можна назвати угоду Університету з Вюрцбурзьким 

університетом, в рамках якої за перший рік її реалізації Університет провів два 

спільних семінари, запровадив спільний сертифікаційний магістерський курс, 

подав 6 проектних заяв на різні програми та міжнародні фонди, 10 аспірантів і 

науковців пройшли короткі стажування у Вюрцбургу, а влітку на базі 

юридичного факультету пройде літня школа німецького права; отримано 30 

комп’ютерів у рамках технічної допомоги, ще 35 комп’ютерів проходять 

процедуру митного оформлення.  

Працівники та студенти Університету беруть активну участь у 

міжнародній програмі обмінів «Еразмус Мундус». Упродовж 2014-2015 

навчального року 12 студентів та 16 викладачів і докторантів взяли участь у цій 

програмі.  
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Крім того, 11 студентів, 3 аспіранти і 4 викладачі взяли участь у проектах 

програми «Еразмус Мундус» (напрям 2). 

Університет бере участь у програмі міжнародних академічних обмінів ЄС 

«Еразмус Мундус» за напрямом «Партнерство». Програму повністю фінансує 

Європейський Союз, надаючи змогу студентам упродовж одного чи двох 

семестрів навчатися в європейському університеті-партнері. Аспіранти мають 

змогу працювати над своїми дисертаціями університеті-партнері упродовж 10-

30 місяців. Викладачі та наукові працівники можуть пройти стажування або 

виконати науковий чи методичний проект упродовж 1-10 місяців (залежно від 

проекту). 

✓  У січні – березні 2015 року від Університету було подано 40 заяв на 

участь у проектах КА 1 за програмою «Еразмус» (навчальна мобільність). 

Факультет міжнародних відносин, іноземних мов, прикладної математики та 

інформатики разом із зарубіжними університетами-партнерами подали 11 

проектних аплікацій за напрямом КА 2 (проекти співпраці). У цьому році 

Університет вперше подав заявку на проект за програмою «Еразмус» КА 2 як 

координатор. Подібного досвіду не має жоден український університет. 

✓  2014 року – Університет (факультет міжнародних відносин) виграв 2 

проекти програми Жана Моне щодо дослідження євроінтеграційних процесів.  

✓  На факультетах Університету навчаються 94 іноземні громадяни з 32 

країн світу (Алжир, Ангола, Еквадор, Канада, Німеччина, Росія, Казахстан, 

Латвія, Сербія, США, Китай, Грузія та інші).  

✓  На підготовчому відділенні для іноземних громадян навчається лише 

37 слухачів. Це, очевидно, недостатньо, адже спостерігаємо чітку тенденцію до 

зменшення кількості іноземних слухачів. Збільшити їхню кількість можна тільки 

через розширення пропозицій щодо навчання англійською мовою. Це не тільки 

загальноєвропейська, а й глобальна тенденція. Тому існує нагальна потреба 

запровадити англомовні курси на бакалаврських, магістерських та аспірантських 

напрямах. 

На юридичному факультеті 8 листопада 2014 року за участю 

представників Мариборського університету (Словенія) відбулася презентація 
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нової спеціалізації для магістрів юридичного факультету – «Європейська 

політика добросусідства та належного урядування». У 2015-2016 навчальному 

році юридичний факультет продовжить співпрацю з Мариборським 

університетом, залучивши до спільної магістерської програми університети 

Італії. Студенти матимуть змогу навчатися та проходити практику в 

університетах-партнерах. 

У цьому контексті варто наголосити на нових ініціативах Університету 

щодо спільних англомовних програм і курсів із зарубіжними університетами-

партнерами. Зокрема, це міжнародна сертифікаційна програма з обчислювальної 

математики вищого рівня, яку в 2014-2015 навчальному році Університет 

спільно з Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана запропонував 

студентам-магістрам механіко-математичного факультету, факультету 

електроніки і факультету прикладної математики та інформатики. Мовою 

викладання програми є англійська. Сертифікаційна програма складається із 

п’яти курсів (кожен з яких відповідає 5 ECTS кредитам): 

✓  Обчислювальна математика вищого рівня I – проф. Тарас Банах 

(ЛНУ імені Івана Франка);  

✓  Обчислювальна математика вищого рівня II – проф. Александр 

Вольф (Вюрцбурзький університет); 

✓  Теорія Графів I – доц. Юрій Іщук (ЛНУ імені Івана Франка); 

✓  Теорія Графів II – д-р Йоахім Шпоерхер (Вюрцбурзький 

університет); 

✓  Німецька мова – викладачі факультету іноземних мов Львівського 

національного університету імені Івана Франка (Любомир Бораковський, Оксана 

Мольдерф та Олена Ширяєва).  

Університет спільно з Вюрцбурзьким університетом планує 

запровадження аналогічних сертифікаційних програм на економічному, 

юридичному та фізичному факультетах. 

На особливу увагу заслуговує проект Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя», в рамках якого на юридичному 

факультеті було успішно проведене перше в Україні зовнішнє незалежне 
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оцінювання забезпечення якості правничої освіти. За результатами проекту 

група міжнародних експертів запропонувала юридичному факультету 

рекомендації щодо удосконалення освітнього процесу, а також на факультеті 

було створено Комітет стратегічного планування під керівництвом декана проф. 

Андрія Бойка. Результатом роботи цього комітету стала розробка Стратегії 

розвитку юридичного факультету на 2015–2020 роки, яку схвалила Вчена рада 

факультету у квітні 2015 року. 

Станом на 5 травня 2015 року до 43 країн світу було відряджено 973 

викладачі, працівники, студенти та аспіранти Університету, з них:  

✓  172 осіб – на конференції, симпозіуми, семінари; 

✓  40 осіб – для наукової роботи; 

✓  148 осіб – на наукове стажування. 

Станом на 5 травня 2015 року на навчання до зарубіжних університетів 

виїхало 186 студентів; для мовного стажування скеровано 16 студентів; у 

міжнародних конференціях, семінарах і симпозіумах взяли участь 100 студентів. 

Станом на 5 травня 2015 року Університет відвідали 868 осіб з 28 країн 

світу, з них:  

✓  328 осіб взяли участь у міжнародних конференціях, семінарах, 

симпозіумах; 

✓  117 осіб вели наукові дослідження; 

✓  215 осіб пройшли стажування. 

 

VI. Виховна робота 

Революція Гідності, жертовний подвиг Героїв Небесної Сотні, події, які 

нині переживає український народ, ще раз засвідчили, що проголошена у 

1991 році державна незалежність потребує постійного захисту, тому виховну 

роботу необхідно зосередити насамперед у площині національного-

патріотичного виховання молоді. В Університеті розпочато роботу над 

підготовкою нової концепції національно-патріотичного виховання, яка би 

передбачала формування національно-патріотичної свідомості, а саме: 

особистісної ідентифікації зі своєю нацією, віри в духовні сили та майбутнє 
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країни, волі до праці на користь народу; знання історії, усвідомлення моральних 

і культурних цінностей. 

Упродовж 2014-2015 років в Університеті систематично відбувалися 

наради із заступниками деканів факультетів і заступниками директорів коледжів 

із виховної роботи. У звітний період відбувалися регулярні зустрічі Ректора зі 

студентами, представниками органів студентського самоврядування, на яких 

обговорювали важливі для студентів навчальні, соціальні та виховні питання. 

Особлива увага була спрямована на співпрацю зі студентами східних областей 

та Криму (адаптація та підтримка студентів). Таких студентів у нас близько 200. 

Упродовж навчального року відбувалися зустрічі керівництва факультетів зі 

студентами.  

Новий навчальний рік розпочався з Посвяти у студенти Університету, з 

відновленого три роки тому акту імматрикуляції – символічного вручення 

студентам залікових книжок. До Дня Університету  ми відзначаємо найкращих 

студентів за здобутки у навчальній та науковій роботі.  

З січня 2015 року в Університеті працює Студентський відділ, мета якого 

сприяти в організації навчально-виховного процесу студентів Університету, 

створювати умови для формування студентської спільноти Університету, 

забезпечувати дотримання академічних традицій Університету, залучати 

студентів до творення єдиної корпоративної культури та етики Університету. 

Укладено Календар знаменних і пам’ятних дат на 2015 рік, на основі 

якого плануємо загальноуніверситетські акції і заходи.  

У 2015 році виповнюється 150 років від дня народження Митрополита 

Андрея Шептицького та 200 років від дня народження Михайла Вербицького. 

Для належного вшанування митрополита Андрея в Університеті створено 

оргкомітет та затверджено план заходів. Окрім того, у рамках святкування 

ювілею відбуваються різні заходи і на факультетах та коледжах. Проведено 

Всеукраїнську наукову конференцію «Духовність, культура, пам'ять», 

присвячену до 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького. Студентське 

телебачення «Franko TV» спільно зі Студентським відділом створили 

інформаційний відеоролик про життя і служіння Митрополита. 
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Представники Університету 4 березня 2015 року взяли участь в 

урочистостях з нагоди 200-річчя від дня народження творця українського гімну 

Михайла Вербицького та 150-річчя від першого публічного виконання 

державного гімну України. 24 березня 2015 року в Університеті відбулася 

урочиста академія з нагоди 200-річчя від Дня народження М. Вербицького; а 

також флеш-моб національних символів «Цінуймо ідентичність», під час якого 

студенти виконали Державний гімн України та створили живий тризуб. 

Упродовж навчального року відбулося понад 240 заходів й акцій 

культурно-мистецького спрямування. Зокрема:  

✓  відзначення Шевченківських днів; 

✓  ушанування пам’яті Івана Франка;  

✓  відзначення Дня рідної мови, Міжнародного дня театру, Дня Героїв, 

Дня Матері, Дня Європи, Дня спомину про Чорнобильську трагедію;  

✓  ушанування пам’яті жертв комуністичних репресій і Голодомору, 

пам’яті Українських Січових Стрільців (традиційна піша хода до Меморіалу 

вояків Української галицької армії на Янівському кладовищі). 

В Університеті ведеться екологічне виховання, зокрема щороку 

академічна спільнота бере участь у всеукраїнській акції з благоустрою «За чисте 

довкілля», толоках із прибирання й озеленення територій, прилеглих до 

навчальних корпусів та гуртожитків Університету, а також прибирання місць 

поховань колишніх працівників нашого Університету на Личаківському 

цвинтарі. 

Цьогорічні події в Україні змушують кожного українця не забувати про 

ті складні часи, які забрали життя наших побратимів. З особливою скорботою в 

Університеті відзначили пам'ять Героїв Небесної Сотні та Річницю Революції 

Гідності. 19 лютого 2015 року студенти Університету взяли участь у Тихій ході 

на спомин першої річниці розстрілів на Майдані, а 20 лютого – у 

загальноміському віче пам’яті Героїв Небесної Сотні. Географічний факультет 

разом з Студентським відділом організували вечір-реквієм пам’яті Героя 

України Ігоря Костенка. Відбулися заходи на відзначення пам’яті Героїв 



37 

Небесної сотні – Степана Петрівського та Сергія Кемського. Дві аудиторії 

Університету названі іменами Сергія Кемського та Ігоря Костенка. 

Ряд студентів бере активну участь у волонтерській роботі, у проведенні 

численних доброчинних заходів та акцій. За сприяння Студентського уряду було 

створено Студентський координаційний центр підтримки АТО, який 

передбачає контроль та організацію волонтерських рухів від студентських рад 

факультетів, ведення обліку/реєстру бійців (студентів, аспірантів, викладачів 

Університету), які перебувають в зоні АТО, та тих, що є на ротації. Волонтери 

Центру спільно з французькими студентами передали військовим у зону АТО 

два реанімобілі, які було заповнено медикаментами, придбаними за кошти, 

виручені з проведення різноманітних заходів, зокрема, «Прощання з колядою», 

благодійний продаж значків «Я підтримую українську армію» і благодійний 

аукціон «Крок до перемоги». У рамках Всеукраїнського проекту «З Україною в 

серці творимо дива» в Університеті виготовили «Ангелів надії» та зібрали теплі 

речі для воїнів АТО.  

Студентів усіх факультетів залучено до щорічної допомоги дітям-сиротам 

і дітям із малозабезпечених сімей, хворим і неповносправним. Це благодійні 

акції до Дня святого Миколая, Великодні акції, відвідування спецшкіл та 

сиротинців. 

Головним у виховній роботі має стати створення умов для якнайширшої 

реалізації ініціатив студентської молоді, діяльності студентських самоврядних 

організацій, концентрації зусиль усього колективу Університету на формування 

у молоді відповідальності за своє професійне зростання, фахівця з активною 

громадянською позицією українця, відповідального за долю держави, і з 

самоусвідомленням себе як продовжувача духовних та інтелектуальних традицій 

Львівського університету.  

 

VII. Видавнича діяльність 

Головною поліграфічною структурою Університету є Видавничий центр. 

Його колектив приділяє особливу увагу не лише кількісним показникам, а й дбає 

також і про якість книжково-журнальної продукції, що засвідчує зростання 
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книговидавничої активності в Університеті. Загалом за 2014-2015 навчальний рік 

опубліковано близько 250 одиниць продукції. 

Результати праці університетських видавців за звітний період бачимо у 

поданих діаграмах.  

 

 

Крім того, опубліковано за звітний період 18 збірників наукових праць, 

30 номерів Вісника Львівського університету, 20 інших видань. 

У минулому навчальному році на книгодрукування виділено та освоєно 

996 тис. грн. У 2015 році на ці потреби заплановано 1 млн. грн.   

У 2014 році отримано коштів від реалізації університетських видань на 

суму майже 150 тис. грн. 39 авторів одинадцяти найкращих університетських 

підручників і навчальних посібників у День Університету, 11 жовтня, були 

відзначені грамотами та преміями.  
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На сьогодні у складських приміщеннях Видавничого центру є 

485 найменувань книжково-журнальних видань на суму 2 мільйони 875 тисяч 

гривень. Хоча,  починаючи з 2008 року, поліграфічної продукції реалізовано на 

суму понад півтора мільйона гривень, цього недостатньо, тому вкрай важливим 

є завершити Положення про реалізацію книжкової продукції Університету.  

Особливим завданням має стати розвиток Видавничого центру 

Університету. У перспективі створення на його базі потужної видавничо-

поліграфічної інституції. У 2014 році на придбання поліграфічних матеріалів для 

Видавничого центру виділено 150 тис. грн., що дало можливість видруку 55 

найменування книжково-журнальної продукції. Успішно працює видавнича 

комісія Вченої ради Університету, яка за звітний період провела 6 засідань і 

рекомендувала Вченій раді Університету до друку понад 110 найменувань 

монографій, підручників, посібників та інших видань. Особливим успіхом у 

видавничій діяльності Університету можна вважати видрук ІІ тому Енциклопедії 

Львівського університету (гол. ред. проф. Вакарчук І.О.), що було презентоване 

11 жовтня 2014 року з нагоди Дня Університету. Це енциклопедичне наукове 

видання немає аналогів серед вищих навчальних закладів України.  

Хочу подякувати всім, хто  підтримав університетську ініціативу 

«Подаруй книжку бібліотеці Донецького університету у м. Вінниця», яку 

зреалізував нещодавно наш Видавничий центр і Наукова бібліотека, передавши 

нашим колегам видавничу продукцію у кількості 2 230 примірників на суму 55 

тис. грн. У тому числі 815 примірників на суму 28 668 грн. надав Видавничий 

центр Університету. Тепер ми оголосили збір книжково-журнальних та інших 

видань до бібліотеки Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка.  

Ведучи мову про перспективи розвитку видавничої справи в 

Університеті, відзначимо таке: 

1. Видавничий центр має перейти на повне самофінансування. 

2. У зв’язку з можливостями розміщення певних видань як інтернет-

ресурсу, потрібно переглянути видавничу політику Університету. Це стосується 

як підручників і посібників, так і періодичних видань Університету. 
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VIII. Соціальна робота. Надбавки та заохочувальні виплати 

За звітний період проводилась значна робота щодо поліпшення умов 

праці працівників Університету, ремонту начальних корпусів, стаціонарів та 

гуртожитків. На такі роботи було виділено близько 8 млн. грн. і відремонтовано 

22 приміщення. 

У другому семестрі 2014-2015 навчального року відремонтовані й 

обладнані сучасним медіацентром аудиторії юридичного, механіко-

математичного факультету, хімічного, філологічного факультетів. На черзі – 

осучаснення й відновлення аудиторій решти факультетів  і коледжів. 

На поліпшення соціально-побутових умов у Студентському містечку та 

навчально-спортивному комплексі виділено та освоєно понад 2 млн. грн. 

У 2014 році втілено в життя спільний фінансовий проект Університету і 

міжнародного проекту «Гео-Карпати – створення українсько-польського 

туристичного шляху»; на базі геологічного стаціонару у смт. Верхнє Синьовидне 

Львівської області побудовано навчальний корпус на який використано понад 1 

млн. грн., у тому числі кошти проекту 312 тис. грн. 

У Шацькому біолого-географічному стаціонарі після завершення практик 

студентів, завдяки роботі Первинної профспілкової організації працівників 

Університету та адміністрації Університету у 2014 році оздоровилось близько 

400 працівників і співробітників.  

Потребує особливої уваги робота з модернізації студентського 

оздоровчого табору «Карпати», на базі якого у 2014 році на його базі 

оздоровлювалась лише 141 особа. Причина – відсутність відповідних санітарно-

побутових умов. У 2014 та 2015 роках на потребу СОТ «Карпати» виділено 

відповідно 82 і 185 тис. грн. 

Спільно з Первинною профспілковою організацією працівників 

Університету проводиться робота з оформлення відповідної документації для 

будівництва кооперативного будинку для працівників Університету в районі 

Рясне-2.  
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Ректорат активно працює над питанням переведення приміщення  

санаторію-профілакторію Університету, який із січня 2015 року відповідно до 

Закону України перестав функціонувати, у статус гуртожитку для студентів та 

аспірантів. Це дасть змогу отримати додатково близько 400 місць і тим самим 

зменшити кількість осіб, які потребують поселення  в гуртожиток, яких сьогодні 

є понад тисячу осіб. 

Завдяки фонду соціальної допомоги і коштів стипендіального фонду 

більше як 1 100 студентів отримали відповідні виплати на суму більше як 863 тис. 

грн. Соціальні виплати студентам здійснювались за такими статтями: соціальна 

стипендія майже 3 млн. грн., додаткова соціальна стипендія 271 тис. грн., 

матеріальна допомога 1 257 тис. грн. 

На виплату матеріальної допомоги відповідно до заяв, які щотижня 

розглядає бюджетна комісія, у 2014-2015 роках виділено 61 тис. грн. Нещодавно 

члени бюджетної комісії ухвалили рішення про надання матеріальної допомоги 

25 працівникам Університету-учасникам АТО на суму близько 40 тис. грн. 

На виплату премій, грошових винагород з нагоди визначних дат та 

високих досягнень у науці, навчально-виховній витрачено 6, 6 млн. грн.   

Ректорат відзначив грамотами та грошовими преміями у сумі 37 тис. грн. 

членів редколегії та інших працівників Університету, які взяли участь у 

підготовці енциклопедичного видання Університету.  

У звітному періоді на виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» 

виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі місячного 

посадового окладу всім педагогічним та науково-педагогічним працівникам 

Університету. З загального фонду витрачено – 3 млн. грн., а зі спеціального 

фонду – 1,6 млн. грн. 

Із загального фонду у звітному періоді виплачено:  

✓  за вчене звання у розмірі 25-33% – 5, 1 млн. грн.; 

✓  за науковий ступінь 15-25 % – 3,6 млн. грн.; 

✓  за вислугу років 10-30% – 6,5 млн. грн.; 

За кошти спеціального фонду у 2014 році виплачено: 

✓  за вислугу років 10-30% – 2,6 млн. грн.; 
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✓  за складність, напруженість, високі досягнення (до 50%) – 3,4 

млн. грн.; 

✓  за вчене звання 25-33% – 1,5 млн. грн.; 

✓  за науковий ступінь 15-25% – 1,6 млн. грн.; 

✓  премії (до дня Університету) – 3 млн. грн.   

 

ІХ. Фінансове забезпечення діяльності Університету 

Фінансування Університету та його структурних підрозділів 

здійснювалось за кошти бюджетних надходжень та спеціального фонду.  

Сумарний обсяг фінансування Університету в 2014 р. становив 346,5 млн. 

грн., з них 225,5 млн. грн. із загального фонду (65%) та 121 млн. грн. із 

спеціального фонду (35 %). Фактичні надходження із загального фонду за усіма 

програмами спрямовували на:  

- виплати заробітної плати із нарахуваннями – 133 млн. 185 тис. грн.; 

- оплата комунальних послуг – 7 млн. 622 тис. грн.; 

- виплата стипендій – 82 млн. 49 тис. грн.; 

- придбання продуктів харчування та одягу сиротам – 

2 млн. 594 тис. грн.  

Надходження до спеціального фонду у 2014 р. за усіма бюджетними 

програмами (освітня й наукова діяльність, навчання в коледжах) становили 

121 млн. грн.  Обсяг надходжень до спеціального фонду Університету від 

структурних підрозділів подано у таблиці. 

 

Підрозділи 

Обсяг надходжень тис.грн. 

  2014р. 4міс.2015р. 

Послуги від основної діяльності 
(платне навчання)   105 605, 0 39 569, 5 

НДЧ   189,0 18,6 

Аспірантура   1055,0 20,3 

Видавництво   163,9 85,6 

Курси іноземних мов 
  111,7 51,3 
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Гуртожитки   8415,2 745,6 
Їдальня   3621,6 771,9 
Оренда   231,4 61,6 

Спорткомплекс   272,6 117,9 
Санаторій-профілакторій   84,6  

Відшкодування за дипломи та 
додатки до них   433,5 14,6 

Відшкодування за оздоровлення 
в смт.Шацьк   598,0  

Відшкодування за оздоровлення 
в СОТ «Карпати»   164,7  

Різне   9,0 1,2 

Разом:   120 955,2 15 350, 2 
 

У 2014 році Університет отримав гранти та благодійні внески на загальну 

суму 4,1 млн. грн., з них іноземних грантів на 3,1 млн. грн. 

Основним джерелом надходжень до спеціального фонду Університету є 

платні послуги з освітньої підготовки студентів, які становлять 87,3% від 

загальної суми надходжень. 

Структура надходжень за платні послуги у 2014 році та початок 2015 року 

в розрізі факультетів і коледжів подано у таблиці. 

   

Факультети, коледжі, інститут 2014 р. (в тис.грн.) 
4міс. 2015 р. (в тис. 

грн.) 
Біологічний 1 713,6 685,3 
Географічний 7 069,1 3207,1 
Геологічний 373,8 121,5 
Економічний 13 526,5 5159,8 
Журналістики 4 483,0 1943,0 
Іноземні мови 11 131,0 4807,5 
Історичний 2 693,5 1011,9 
Механіко-математичний 328,6 128,7 
Фізичний 41,5 27,9 

Філологічний 4 043,3 1841,2 
Хімічний 71,5 47,4 

Юридичний 23 700,5 9054,0 
Прикл.математ.та інформатики 692,0 208,5 
Електроніки 243,0 104,6 
Міжнародних відносин 6 877,6 2597,5 
Філософський 2 917,2 1135,7 
Культури і мистецтв 893,7 292,5 
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Разом  80 799,4 32374,1 
Філія економічного ф-ту у 
м.Червонограді 202,4 74,0 

Філія економічного ф-ту у м.Самбір 779,4 155,7 
ІПОДП 21 308,1 6109,9 
Правничий коледж 755,7 307,8 
Природничий коледж 40,9 13,9 

Педагогічний коледж 1 719,0 534,1 
Загалом по Університету 105 605,0 39569,5 

 

У 2014 році кошти спеціального фонду були спрямовані на:  

- Виплату заробітної плати з нарахуваннями – 87,4 млн. грн. (72, 3%); 

- Оплату комунальних послуг – 10,7 млн. грн. (8,8%); 

- Придбання матеріалів та інвентарю – 7,3 млн. грн. (6%); 

- Продукти харчування – 2,7 млн. грн. (2,2%); 

- Ремонтні роботи – 4,6 млн. грн. (3,8%). 

Обсяг видатків зі спеціального фонду Університету, отриманих як плата 

за послуги, подано у наступній таблиці. 

Стаття видатків 

Обсяг видатків ( у тис. грн.) 

2014 р. 4міс. 2015 р. 

Оплата праці 87416,9 22604,4 
Матеріали (хімічні реактиви, 
будівельні матеріали для 
РБД, засоби для миття, 
канцтовари та інше), 
інвентар 7270,5 4574,4 

Медикаменти 3,0  

Продукти харчування 2694,9 829,7 

Послуги сторонніх 
організацій (послуги зв’язку, 
інтернет, охорона, тощо) 5096,0 2064,8 
Інше (в основному сплата 
податків) 2364,0 335,9 

Відрядження 646,7 87,8 

Комунальні послуги 10649,0 11656,0 
Інші виплати населенню 
(премії студентам та 
аспірантам) 29,9  
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Придбання основних фондів 
(бібліотечні фонди, 
передплата, прилади та інше) 1672,5 574,8 

Капітальні ремонти та 
реконструкція приміщень 4572,4 4670,3 
Разом 122415,8 47398,1 

 

Упродовж 2014-2015 навчального року на надбавки, доплати та 

соціальний захист працівників Університету використано такі кошти:  

• доплати за науковий ступінь та вчене звання – 11,8 млн. грн.; 

• надбавки за стаж науково-педагогічної роботи – 9,2 млн. грн.; 

• на матеріальну допомогу – 4,9 млн. грн., зокрема, на оздоровлення 

– 4,8 млн. грн.  

Фінансові перспективи на 2015 рік 

План на 2015 рік загального фонду становить 231,6 млн. грн. за усіма 
бюджетними програмами та розподілені на: 

✓  виплату заробітної плати з нарахуваннями – 136,3 млн. грн.; 

✓  оплату комунальних послуг – 8,8 млн. грн.; 

✓  виплату стипендій – 82,9 млн. грн.; 

✓  придбання продуктів харчування та гардеробу дітям-сиротам – 

3,1 млн. грн.; 

✓  інші видатки – 10,0 тис. грн.; 

✓  придбання предметів, матеріалів та обладнання – 251,7 тис. грн.; 

✓  відрядження – 57,6 тис. грн.; 

✓  оплату послуг – 107,0 тис. грн. 

План спеціального фонду на 2015 рік становить 187,8 млн. грн. за усіма 
бюджетними програмами та розподілений на: 

✓  виплату заробітної плати з нарахуваннями – 111,4 млн. грн.; 

✓  оплату комунальних послуг – 25,2  млн. грн.; 

✓  інші виплати – 99,5 тис. грн.; 

✓  придбання матеріалів та обладнання – 15,5 млн. грн.; 

✓  придбання медикаментів – 9,9 тис. грн.; 

✓  продукти харчування – 3 млн. грн.; 
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✓  оплату послуг (крім комунальних) – 6,4 млн. грн.; 

✓  поточні ремонти – 2,6 млн. грн.; 

✓  видатки на відрядження працівників – 362,0 тис. грн.; 

✓  інші поточні видатки (податки) – 2,5 млн. грн.; 

✓  капітальні видатки – 20,7 млн. грн. 

У 2015 році заплановані виплати за вчені звання, наукові ступені, вислугу 
років, за роботу у шкідливих умовах праці, у нічний та ненормований робочий 
час у повному обсязі відповідно до чинного законодавства. 

На 2015 рік на виконання ст. 57 Закону України «Про освіту» заплановано 
виплату матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового 
окладу всім педагогічним та науково-педагогічним працівникам Університету. Із 
загального фонду – 3,2 млн. грн., а зі спеціального фонду – 1,9 млн. грн. 

Крім того, із коштів спеціального фонду у 2015 році заплановано: 

✓  надбавки за складність та напруженість у роботі, високі досягнення 

у праці, виконання особливо важливої роботи – 6 млн. грн.; 

✓  виплату матеріальної допомоги – 500,0 тис. грн.; 

✓  премії (у тому числі до Дня Університету) – 8 млн. грн. 

Планова потреба комунальних послуг на 2015 рік із урахуванням 
прогнозу росту тарифів на енергоносії становить 34 млн. грн. За рахунок 
загального фонду на ці видатки передбачено 8,8 млн. грн. 

У 2015 році на відрядження та практики студентів заплановано 750 тис. 
грн. за рахунок коштів спеціального фонду Університету. 

На 2015 рік кошторисом Університету на потреби Студентського Уряду 
заплановано 800,0 тис. грн., а в першому кварталі 2015 року використано 
168,8 тис. грн. 

 

Х. Господарська діяльність 

Усього за звітний період підрядні організації виконали роботи з 

капітального, поточного ремонтів, будівництва та реконструкції на загальну 

суму 11 358, 7 тис. грн. за рахунок спеціального фонду Університету, зокрема 

ремонтно-будівельний відділ Університету на суму 2 300, 1 тис. грн.  
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На виготовлення робочих проектів на капітальні ремонтні роботи 

підрядними проектними організаціями за період з травня 2014 по травень 2015 

роки витрачено 92, 3 тис. грн. 

За звітний період проектно-кошторисна служба було виготовила 

проектно-кошторисної документації на суму 260, 5 тис. грн., фонд заробітної 

плати за даний період становив 122, 4 тис. грн. 

З 2014 року служба технічної документації експлуатаційно-технічного 

відділу реорганізована у відділ проектно-кошторисної документації та 

технічного нагляду. За звітний період з метою виготовлення 

правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна, відділ оформив  

технічні паспорти:  

• навчальний корпус на вул. Грушевського, 4; 

• навчальний корпус на вул. Дорошенка, 41; 

• навчальний корпус на вул. Свободи, 18; 

• навчальний корпус на вул. Туган-Барановського, 7; 

• навчальний корпус на вул. Університетська, 1; 

• спорткомплекс на вул. Черемшини, 29 (31). 

Отримано витяги з Фонду державного майна України на об’єкти 

нерухомого майна Університету.  

Здано в експлуатацію: 

• адміністративно-відпочинковий корпус лабораторії польових 

досліджень геологічного факультету в смт. Верхнє Синьовидне,  

• систему теплозабезпечення будівлі навчального корпусу на 

вул. Туган-Барановського, 7. 

Загалом з червня 2014 по травень 2015 року виконано робіт 

господарським способом на суму 2,3 млн. грн. 

У 2015 році на виконання робіт, згідно із затвердженим планом, 

закуплено матеріалів на суму 1,7 млн. грн. та виконано робіт на суму 600 тис. 

грн. (при плані на 2015 р. –  1,8 млн. грн.). 

Станом на 2015 рік ремонтно-будівельний відділ Університету в 

достатньому обсязі забезпечений необхідними матеріалами для виконання робіт. 
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Варто зазначити, що виконання робіт ремонтно-будівельним відділом є 

значно дешевшим, ніж виконання підрядною організацією, бо Університет не 

витрачає кошти на загальновиробничі, транспортні витрати та прибуток 

підрядним організаціям, а це становить близько 35% відсотків вартості робіт. 

З липня 2014 року до квітня 2015 року відремонтовано приміщення:   

Саксаганського, 1 Лабораторія №206 

Грушевського, 4 Аудиторії №141-142, 101-102 

Підлога в коридорі 

Кирила та Мефодія, 6 Лабораторія органічної хімії 

Драгоманова, 50 Лабораторії №101-103 

Свободи, 18 Аудиторії №206, 208, 320 

Університетська, 1 Аудиторії №149, 372, 264, 126, 416, 338 

Приміщення медпункту 

Дорошенка, 41 Санвузли на 1 та 2 поверхах 

Валова, 18 Приміщення каплиці на 2-му поверсі 

 

Стан пожежної безпеки в Університеті 

На виконання приписів Держпожнагляду РВ ГУ ДСНС України у 

Львівській області виконуються роботи з протипожежного захисту, зокрема:  

✓  приміщення об’єктів Університету забезпечені первинними 

засобами пожежогасіння; 

✓  проведені роботи з технічного обслуговування вогнегасників; 

✓  закуплене нове протипожежне обладнання (вогнегасники, пожежні 

рукави та стволи, кошма, знаки безпеки); 

✓  здійснено обробку дерев’яних конструкцій дахів навчального 

корпусу на вул. Університетській, 1 (94 150 грн.) та в СОТ «Карпати» 

(44 991 грн.); 

✓  підписані договори на влаштування системи пожежної сигналізації і 

оповіщення людей про пожежу, влаштування системи газового пожежогасіння 

(серверна+архів) у Науковій бібліотеці на вул. Драгоманова, 17 (834 642 грн.). 
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✓   укладені договори на влаштування системи пожежної сигналізації і 

оповіщення людей про пожежу:  

– у Науковій бібліотеці на вул. Драгоманова, 5; 

– у навчальному корпусі на вул. Чупринки, 49 (відділ захисту наукових 

пріоритетів); 

Здійснюються інші протипожежні заходи, зокрема в гуртожитках, 

навчальних корпусах на вул. Січових Стрільців 14, Кирила-Мефодія 6-8. 

Для потреб служби пожежної безпеки на 2015 рік виділено 2,5 млн. грн. 

Заходи щодо енерго- та теплозбереження  

Споживання електроенергії в Університеті у 2011-2015 роках подано у 

таблиці. 

Електроенергія 2011 2012 2013 2014 2015 

(тис. грн.) 3691  44890  4456  4790  січень-квітень 

2024  

(кВт/год.) 6618727 6785077 6355287 6025733 січень-квітень 

2052501 

 

У цілому в Університеті за звітний період зменшено витрати холодної 

води, теплової енергії та природного газу. 

Скорочення витрат енергоносіїв було досягнуто завдяки проведенню 

ремонтних робіт аварійного та застарілого обладнання, а також внаслідок заміни 

вікон на енергозберігаючі в гуртожитках №5, №6, спорткомплексі і Ботанічному 

саду та запровадженню температурного режиму подачі теплової енергії в денний 

і нічний час та у вихідні й святкові дні. 

Заходи з енергозбереження щодо зменшення витрат на використання 

теплової енергії, газу та води:  

• заміна системи опалення; 

• заміна пічного опалення на централізоване; 

• реконструкція котелень; 

• встановлення модульної твердопаливної котельні; 
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• встановлення автоматики для температурного регулювання 

теплоносіїв системи опалення відносно температури навколишнього середовища 

в гуртожитку № 4 на вул. Пасічна, 22; 

• капітальний ремонт бойлера в Спорткомплексі на вул. 

Черемшини, 31; 

• капітальний ремонт зовнішніх інженерних мереж холодного і 

гарячого водопостачання в гуртожитку № 2 на вул. Медової Печери, 39-а та 

гуртожитку № 3 на вул. Медової Печери, 39; 

• заміна вікон на енергозберігаючі в гуртожитках № 2, № 3, 

Спорткомплексі, Ботанічному саду та навчальних корпусах.  

Запровадження цих заходів в Університеті дасть можливість зекономити 

не менше 20% енергоресурсів.  

Розроблено програму щодо забезпечення цілодобовим постачанням 

холодної та гарячої води в гуртожитках Університету. Програму заплановано 

реалізувати протягом 2015-2016 років.  

У 2014-2015 роках підрядним способом виконано такі ремонтні роботи:  

✓  укріплення фундаменту та виведення з аварійного стану навчального 

корпусу економічного факультету на пр. Свободи, 18, відремонтовано дах в 

Актовій залі;  

✓  проведено роботи з укріпленню фундаменту в навчальному корпусі 

на вул. Січових Стрільців, 14;  

✓  відновлено елементи фасаду в дворі навчального корпусу на 

вул. Січових Стрільців, 19; 

✓  проведено ремонтні роботи із освоєння підвальних приміщень для 

навчального процесу в навчальному корпусі на вул. Чупринки, 49. 

У 2015 році необхідно провести ремонтні роботи:  

✓  головний корпус: в частині будівлі зі сторони вул. Листопадового 

Чину (факультет прикладної математики та інформатики, механіко-

математичний факультет): сходова клітка із заміною електрощитів та всієї 

проводки, яка не відповідає нормам протипожежної безпеки, в аудиторіях 
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підвальних приміщень механіко-математичного факультету (грибок на стінах, 

прогнила підлога); 

✓  ремонт приміщень Студентського клубу; 

✓  ремонту даху і фасаду корпусу на вул. Січових Стрільців, 14; 

✓  ремонту даху потребують навчальні корпуси на вул. Дорошенка, 41 

– 200 м2 (проведено частково, замінити стічні труби), Валовій, 18 (800 м2), 

Грушевського, 4 (4 400 м2), Саксаганського, 1 (250 м2), Університетській, 1 

(скляний дах – 324 м2, та зі сторони вул. Листопадового Чину, над А-311 – 3500 

м2), Чупринки, 49 (50 м2), Січових Стрільців, 16 (200 м2), Кирила і Мефодія, 8 

(затікає астрономічна обсерваторія – 120 м2); 

✓  ремонт центральної частини корпусу на вул. Кирила і Мефодія, 6, 8; 

✓  ремонт санвузлів із повною заміною комунікацій та вентиляцій: 

головний корпус, вул. Саксаганського, 1, вул. Драгоманова, 50, пр. Свободи, 18, 

вул. Кирила і Мефодія, 6,8; 

✓  ремонт вестибюлю корпусу на пр. Свободи, 18.  

Удосконалення управлінської діяльності господарської частини 

З метою вдосконалення діяльності господарських підрозділів та 

забезпечення ефективного та належного контролю за ними, проведено 

реорганізацію адміністративно-господарської частини Університету, зокрема 

створено ремонтно-будівельний відділ, транспортний відділ, відділ постачання, 

відділ проектно-кошторисної документації та технагляду. 

Такі зміни дозволили здійснити оптимізацію кадрового потенціалу 

шляхом перерозподілу ставок у господарських підрозділах, що забезпечує 

ефективність виконання покладених на працівників обов’язків. Крім того, 

відбулося скорочення штатів (виведено зі штатного розпису 16 посад), що 

забезпечило економію коштів спеціального фонду. 

За звітний період у сфері адміністративно-господарської діяльності 

відбулось удосконалення нормативної бази, а саме схвалено на ректораті 

Положення про порядок проведення ремонтно-будівельних робіт на об’єктах 

Університету підрядним способом, Положення про порядок проведення 

ремонтно-будівельних робіт на об’єктах Львівського університету 



52 

господарським способом, Положення про організацію заходів щодо оренди 

державного нерухомого майна, що перебуває на балансі Львівського 

університету.  

Задля забезпечення ефективного контролю за вибором виконавця 

ремонтно-будівельних робіт на об’єктах Університету, для яких чинним 

законодавством не передбачено процедури конкурсних торгів, створено комісію 

з визначення виконавця на конкурсних засадах для здійснення ремонтно-

будівельних робіт в Університеті.  

Аналіз основних видів діяльності колективу університету засвідчує 

вагомі здобутки у навчально-методичній, науковій, виховній та фінансово-

господарській роботі. У цілому за звітний період колектив Університету успішно 

виконав свої завдання. Проте, це лише перший етап масштабної роботи з 

реорганізації усіх видів діяльності колективу Університету згідно з 

європейськими освітніми нормами, які визначені у Законі України «Про вищу 

освіту». 

Суттєве розширення автономії Університету у прийнятті організаційних 

та управлінських рішень, неухильне дотримання принципів демократизму, 

відкритості та гласності – основа академічного життя нашого колективу. 

Переконаний, лише на таких засадах ми суттєво покращимо якість навчального 

процесу, який буде зорієнтований на формування у майбутніх фахівців певних 

компетенцій, вдосконалимо і запровадимо дієву систему внутрішнього 

контролю якості навчання студентів та рейтингової оцінки діяльності 

професорсько-викладацького складу. Особливу увагу ми і надалі маємо 

приділяти вивченню студентами іноземних мов. Для цього ми маємо усі 

можливості. 

Необхідно повною мірою використати можливості участі науковців у 

міжнародних програмах та грантах, зокрема, проекті «Horizon 2020». Це 

реальний шлях інтенсифікації наукових досліджень. 

При всіх здобутках у розвитку міжнародної співпраці, нас не може 

задовольняти кількість іноземних студентів, які навчаються в Університеті.  
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Складна економічна ситуація в країні створює проблеми для належного 

забезпечення матеріально-технічної та господарської діяльності Університету. 

Тому особливу увагу маємо приділяти економному та раціональному 

використанню коштів, питанням суворого дотримання режиму економії енерго- 

та теплоносіїв.  

Необхідно переглянути обґрунтованість фінансування за кошти 

Університету окремих підрозділів, зокрема, здійснити оптимізацію кількості 

працівників у господарських службах та допоміжного персоналу. 

У звіті визначено й інші конкретні завдання. Переконаний, науково-

педагогічний потенціал Університету, його академічні традиції, здоровий 

морально-психологічний клімат у колективі – основа оптимістичної впевненості 

в позитивній перспективі розвитку нашого Університету. 

Дякую за увагу!  

 


