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Виконання умов контракту здійснювалось мною у 2016 році відповідно до чинного 

законодавства України, рішень Уряду, Міністерства охорони здоров’я України і Статуту 

університету. 

Міністерством охорони здоров’я України університет забезпечувався матеріально-

технічними ресурсами в певних обсягах, необхідних для виконання державного замовлення на 

підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів, виконання заявок на підготовку 

професорсько-викладацького складу та наукових працівників через аспірантуру, докторантуру і 

ін., надавалась методична допомога у виконанні державного замовлення та договорів з 

підготовки медичних кадрів, приймались рішення про утворення нових кафедр та їх 

реорганізацію, і ін. 

 Послідовну увагу приділено виконанню статей контракту в розділі 3 “Обов’язки 

керівника”, а саме: 

 

 

3.1. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів освіти, 

підготовка фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за державними освітніми 

програмами в галузі вищої медичної та фармацевтичної освіти згідно з ліцензіями Державної 

акредитаційної комісії. 

 

Впродовж 2016 р., як і в попередні роки, у Львівському національному медичному 

університеті реалізувалась система заходів, спрямованих на підготовку висококваліфікованих 

фахівців для забезпечення потреб сучасної медичної і фармацевтичної галузі, з урахуванням 

завдань, визначених законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», «Про наукову та 

науково-технічну діяльність», Указами Президента України, нормативно-правовими та 

розпорядчими документами Міністерства освіти і науки України  і  Міністерства охорони 

здоров’я України. 

Програма розвитку Університету і плани заходів щодо її реалізації відображені у 

«Концепції діяльності Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького» (схвалена Вченою радою Університету 21.09.2016, протокол № 9-ВР), яка 

встановлює стратегічні цілі, чіткі орієнтири розвитку,  пріоритетні напрями модернізації, 

основні принципи і завдання. 

Оновлено нормативно-правову базу Університету щодо надання освітніх послуг: 

«Положення про організацію освітнього процесу в ЛНМУ імені Данила Галицького»; 

«Положення про порядок  створення та організацію роботи екзаменаційної комісії», «Про 

підготовку та захист випускної кваліфікаційної роботи»; «Про практику»; «Про порядок 

призначення і виплати стипендій», «Про Центральну та профільні методичні комісії ЛНМУ 

імені Данила Галицького», «Положення про навчальний імітаційний центр практичної 

підготовки». В Університеті виконуються вимоги законодавчих та нормативно-правових 

документів галузевих стандартів вищої освіти. Вченою радою Університету ухвалено План 

заходів щодо підготовки та організації проведення 2016/2017 навчального року (протокол №5-

ВР від 22.06.2016) та Пріоритетні заходи щодо реалізації наказу МОЗ України від 05.10.2016 

№1043. 

Підготовка фахівців реалізується на принципах єдиної безперервної системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів і провізорів, відповідно до Ліцензій та 

Сертифікатів про акредитацію, виданих Міністерством освіти і науки України: 
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Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Рішення 

Акредитаційної та 

Ліцензійної комісій 

про видачу Ліцензії 

Рішення 

Акредитаційної 

комісії про видачу 

Сертифікату про 

акредитацію 

Освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліста і магістра 

7.12010001 

Лікувальна справа 

17.11.2015 

Протокол №119 

24.07.2015 

Протокол №118 

8.12010001 

Лікувальна справа 

28.05.2015 

Протокол №116 

28.05.2015 

Протокол №116 

7.12010002 

Педіатрія 

28.05.2015 

Протокол №116 

24.07.2015 

Протокол №118 

8.12010002 

Педіатрія 

28.05.2015 

Протокол №116 

28.05.2015 

Протокол №116 

7.12010003 Медико- 

профілактична справа 

28.05.2015 

Протокол №116 

24.07.2015 

Протокол №118 

8.12010003 Медико- 

профілактична справа 

28.05.2015 

Протокол №116 

28.05.2015 

Протокол №116 

7.12010005 

Стоматологія 

17.11.2015 

Протокол №119 

24.07.2015 

Протокол №118 

1201 Медицина 

8.12010005 

Стоматологія 

28.05.2015 

Протокол №116 

28.05.2015 

Протокол №116 

7.12020101 

Фармація 

28.05.2015 

Протокол №116 

24.07.2015 

Протокол №118 

8.12020101 

Фармація 

28.05.2015 

Протокол №116 

28.05.2015 

Протокол №116 

1202 Фармація 

7.12020102 

Клінічна фармація 

28.05.2015 

Протокол №116 

24.07.2015 

Протокол №118 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти) 

222 Медицина 02.07.2016 Протокол №10/1 

221 Стоматологія 02.07.2016 Протокол №10/1 

22 

Охорона здоров’я 

226 Фармація 02.07.2016 Протокол №10/1 

Третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) 

222 Медицина 08.06.2016 Протокол №8/2 

221 Стоматологія 08.06.2016 Протокол №8/2 
22 

Охорона здоров’я 

226 Фармація 08.06.2016 Протокол №8/2 
Для структурного підрозділу – Медичний коледж Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

1201 Медицина 5.12010102 

Сестринська справа 

28.05.2015 

Протокол №116 

28.05.2015 

Протокол №116 

Інші види освітньої діяльності 

Первинна спеціалізація (інтернатура) у галузях 

1201 «Медицина» та 1202 «Фармація» 

28.05.2015   Протокол №116 

Підвищення кваліфікації лікарів в клінічній 

ординатурі у галузі 1201 «Медицина» 

28.05.2015   Протокол №116 

Підвищення кваліфікації лікарів і  та 

провізорів у галузях 1201 «Медицина» та 1202 

«Фармація» 

28.05.2015   Протокол №116 

Підготовка іноземців та осіб без громадянства 

до вступу у вищі навчальні заклади  

28.05.2015   Протокол №116 

Підготовка іноземців та осіб без громадянства 

за акредитованими спеціальностями  

28.05.2015   Протокол №116 

Підготовка в клінічній ординатурі іноземців та 28.05.2015   Протокол №116 
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осіб без громадянства за акредитованими 

спеціальностями у галузях 1201 «Медицина» 

та 1202 «Фармація» 

 

Первинна спеціалізація (інтернатура) здійснюється за 29 спеціальностями:  

1. Акушерство та гінекологія 

2. Анестезіологія та інтенсивна терапія  

3. Внутрішні хвороби 

4. Дитяча анестезіологія 

5. Дерматовенерологія 

6. Дитяча хірургія 

7. Дитяча отоларингологія  

8. Епідеміологія 

9. Загальна гігієна  

10. Загальна практика - сімейна медицина  

11. Загальна фармація 

12. Інфекційні хвороби 

13. Клінічна онкологія  

14. Клінічна фармація 

15. Лабораторна діагностика  

16. Медицина невідкладних станів 

17. Неврологія 

18. Неонатологія 

19. Ортопедія і травматологія 

20. Оториноларингологія 

21. Офтальмологія 

22. Патанатомія 

23. Педіатрія 

24. Психіатрія 

25. Радіологія 

26. Стоматологія 

27. Урологія 

28. Фтизіатрія 

29. Хірургія 

 

Перепідготовка і підвищення кваліфікації лікарів та провізорів проводиться за 84 

спеціальностями: 

1. Акушерство і гінекологія - СПЕЦ, ПАЦ 

2. Алергологія - СПЕЦ, ПАЦ 

3. Аналітично-контрольна фармація – СПЕЦ, ПАЦ 

4. Анестезіологія - СПЕЦ, ПАЦ 

5. Гастроентерологія - СПЕЦ, ПАЦ 

6. Гематологія - СПЕЦ, ПАЦ 

7. Гігієна дітей і підлітків - СПЕЦ, ПАЦ 

8. Гігієна праці - СПЕЦ, ПАЦ 

9. Гігієна харчування - СПЕЦ, ПАЦ 

10. Дезінфекційна справа - СПЕЦ, ПАЦ 

11. Дерматовенерологія - СПЕЦ, ПАЦ 

12. Дитяча алергологія - СПЕЦ, ПАЦ 

13. Дитяча анестезіологія - СПЕЦ, ПАЦ 

14. Дитяча гастроентерологія - СПЕЦ, ПАЦ 

15. Дитяча гінекологія - СПЕЦ, ПАЦ 

16. Дитяча дерматовенерологія - СПЕЦ, ПАЦ 

17. Дитяча ендокринологія - СПЕЦ, ПАЦ 

18. Дитяча імунологія - СПЕЦ, ПАЦ 



 4 

19. Дитяча кардіоревматологія - ПАЦ 

20. Дитяча ортопедія і травматологія - СПЕЦ, ПАЦ 

21. Дитяча оториноларингологія - СПЕЦ, ПАЦ 

22. Дитяча офтальмологія - СПЕЦ, ПАЦ 

23. Дитяча патологічна анатомія - СПЕЦ, ПАЦ 

24. Дитяча психотерапія - СПЕЦ, ПАЦ 

25. Дитяча пульмонологія - СПЕЦ, ПАЦ 

26. Дитяча стоматологія - СПЕЦ, ПАЦ 

27. Дитяча фтизіатрія  ПАЦ, СПЕЦ 

28. Дитяча хірургія - СПЕЦ, ПАЦ 

29. Дитячі інфекційні хвороби - СПЕЦ, ПАЦ 

30. Дієтологія - СПЕЦ, ПАЦ 

31. Ендокринологія - СПЕЦ, ПАЦ 

32. Ендоскопія - СПЕЦ, ПАЦ 

33. Епідеміологія - СПЕЦ, ПАЦ 

34. Загальна гігієна - СПЕЦ, ПАЦ 

35. Загальна практика-сімейна медицина - СПЕЦ, ПАЦ 

36. Загальна фармація - ПАЦ 

37. інфекційні хвороби - СПЕЦ, ПАЦ 

38. Кардіологія - СПЕЦ, ПАЦ 

39. Клінічна лабораторна діагностика - СПЕЦ, ПАЦ 

40. Клінічна біохімія - СПЕЦ, ПАЦ 

41. Клінічна імунологія- СПЕЦ, ПАЦ 

42. Клінічна фармація - ПАЦ 

43. Комунальна гігієна - СПЕЦ, ПАЦ 

44. Лабораторна імунологія - СПЕЦ, ПАЦ 

45. Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища - СПЕЦ, ПАЦ 

46. Медицина невідкладних станів - СПЕЦ, ПАЦ 

47. Наркологія - СПЕЦ, ПАЦ 

48. Народна і нетрадиційна медицина - СПЕЦ, ПАЦ 

49. Неврологія - СПЕЦ, ПАЦ 

50. Неонатологія - СПЕЦ, ПАЦ 

51. Онкогінекологія - СПЕЦ, ПАЦ 

52. Онкологія - СПЕЦ, ПАЦ 

53. Онкохірургія - СПЕЦ, ПАЦ 

54. Організація та управління фармацією – СПЕЦ, ПАЦ 

55. Організація управління ОЗ - СПЕЦ, ПАЦ 

56. Ортодонтія - СПЕЦ, ПАЦ 

57. Ортопедична стоматологія - СПЕЦ, ПАЦ 

58. Ортопедія-травматологія - СПЕЦ, ПАЦ 

59. Оториноларингологія - СПЕЦ, ПАЦ 

60. Офтальмологія - СПЕЦ, ПАЦ 

61. Паразитологія - СПЕЦ, ПАЦ 

62. Патологічна анатомія - СПЕЦ, ПАЦ 

63. Педіатрія - СПЕЦ, ПАЦ 

64. Підліткова терапія - СПЕЦ, ПАЦ 

65. Проктологія - СПЕЦ, ПАЦ 

66. Променева терапія - СПЕЦ, ПАЦ 

67. Психіатрія - СПЕЦ, ПАЦ 

68. Психотерапія - СПЕЦ, ПАЦ 

69. Пульмонологія - СПЕЦ, ПАЦ 

70. Ревматологія - СПЕЦ, ПАЦ 

71. Рентгенологія - СПЕЦ, ПАЦ 

72. Рефлексотерапія - СПЕЦ, ПАЦ 

73. Стоматологія - СПЕЦ, ПАЦ 
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74. Судинна хірургія - СПЕЦ, ПАЦ 

75. Терапевтична стоматологія- СПЕЦ, ПАЦ 

76. Терапія - СПЕЦ, ПАЦ 

77. Трансфузіологія - СПЕЦ, ПАЦ 

78. УЗД - СПЕЦ, ПАЦ 

79. Урологія - СПЕЦ, ПАЦ 

80. Фізіотерапія - СПЕЦ, ПАЦ 

81. Фтизіатрія - СПЕЦ, ПАЦ 

82. Функціональна діагностика - СПЕЦ, ПАЦ 

83. Хірургічна стоматологія - СПЕЦ, ПАЦ 

84. Хірургія - СПЕЦ, ПАЦ 

Освітній процес  в Університеті забезпечують 6 факультетів: медичний №1, медичний №2, 

стоматологічний, фармацевтичний, іноземних студентів, факультет післядипломної освіти; 

підготовка молодших спеціалістів здійснюється у структурному підрозділі «Медичний коледж 

ЛНМУ імені Данила Галицького. 

В Університеті працює 78 кафедр - три з них створені у 2016 р. шляхом реорганізації 

кафедр: «Сімейної медицини та дерматології, венерології» в кафедри «Сімейної медицини» (зав. 

кафедри проф. О.Н.Надашкевич) і  «Дерматології, венерології» (зав. кафедри д.м.н. О.О.Сизон); 

«Педіатрії» - у кафедри «Педіатрії №1» (зав. кафедри проф. С.Л.Няньковський) та «Педіатрії 

№2» (зав. кафедри проф. Л.В.Беш); «Стоматології дитячого віку» - у кафедри «Стоматології 

дитячого віку» (зав. кафедри доц. О.В.Колесніченко) і «Ортодонтії» (зав. кафедри проф. 

Е.В.Безвушко). 20 кафедр є випускаючими,  18 - опорні кафедри для вищих медичних 

(фармацевтичних) навчальних закладів України за 14 спеціальностями напрямів „Медицина” і  

„Фармація” з 42 дисциплін.  

 Клінічна підготовка студентів, інтернів і слухачів факультету післядипломної освіти 

проводиться на 50 клінічних кафедрах, які розташовані на 155 відділеннях клінічних баз у 50 

лікувально-профілактичних закладах міста Львова, а також Луцька, Рівного, Трускавця. 

 Навчання студентів за спеціальностями «Медицина» («Лікувальна справа», «Педіатрія», 

«Медико-профілактична справа»), «Стоматологія», «Клінічна фармація», «Сестринська справа» 

проводиться за денною формою, а за спеціальністю «Фармація» - за денною та заочною 

формами навчання. 

 З метою організації освітнього процесу відповідно до законодавства та керуючись 

Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII, постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2015 №266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», наказом МОН України №1151 від 

06.011.2015 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2015 №266», наказом МОН України №47 від 26.01.2015 «Про 

особливості формування навчальних планів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

04.02.2015 за №132/26577, вимогами примірних навчальних планів МОЗ України 

(інструктивний лист МОЗ України від 25.07.2016 р. № 08.01-30/19087) - Вченою радою ЛНМУ 

імені Данила Галицького затверджено навчальні плани підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти ступеня «магістр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 

спеціальностями: 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація» (протокол №4-ВР від 

24.05.2016). Навчальні плани базуються на вимогах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (ЄКТС). Відповідно до вимог закону «Про вищу освіту» у навчальних 

планах підготовки магістрів скорочена загальна кількість дисциплін в семестрі. На 

фармацевтичному факультеті студенти самостійно обирають для вивчення 25% дисциплін. 

Спрощено форму робочих програм навчальних дисциплін. Реалізація нових стандартів освіти 

розпочалась з 1 вересня 2016 р. Навчання студентів ІІ-VІ курсів у 2016-2017 навчальному році 

продовжується за переліком спеціальностей 2011 року: „Лікувальна справа”, „Педіатрія”, 

„Медико-профілактична справа”, „Стоматологія”, „Фармація”, Клінічна фармація”, 

„Сестринська справа” та за навчальними планами 2015 р.  

 Відповідно до рішення Колегії МОЗ України кафедри Інфекційних хвороб,  Дитячих 

інфекційних хвороб,  Епідеміології, Клінічної імунології та алергології переглянули та внесли 
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зміни у  робочі навчальні програми з питань імунопрофілактики; у навчальні плани усіх 

спеціальностей внесено дисципліну за вибором: «Основи вакцинології». Як і у попередні роки, 

реалізуються наскрізні програми з Загальної практики/сімейної медицини, з Паліативної та 

хоспісної допомоги, вивчення питань ВІЛ-інфекції/СНІД. 

 На кафедрі Медицини катастроф та військової медицини створено необхідні умови для 

забезпечення освітнього процесу з підготовки офіцерів запасу. У навчальні плани медичних 

факультетів включено дисципліни: Домедична допомога в екстремальних ситуаціях (для 

студентів 2 курсу), Основи медичного забезпечення населення і військ (4 курс), а також курси за 

вибором: Загальна військова підготовка, Медичне забезпечення військ, Військова токсикологія і 

радіологія. Вивчення дисциплін Військова терапія; Військова хірургія, травматологія, 

нейрохірургія; Військова гігієна та епідеміологія включено у програми викладання на V курсі 

відповідних дисциплін. У робочі навчальні програми дисциплін «Медична психологія», 

«Соціальна медицина» включено питання психологічної реабілітації та соціальної роботи з 

постраждалими під час військових дій. Питання військової фармації викладаються при вивченні 

дисциплін: Гігієна, Клінічна фармація, Організація та економіка фармації, Фармакотерапія, 

Аптечна технологія ліків, Мікробіологія, Токсикологічна хімія. 

 Переглянуто норми педагогічного навантаження на одну викладацьку посаду. У 2016-

2017 н.р. вони встановлені на рівні: 510-570 год. для професора, завідувача кафедри; 530-590 

год. для доцента, старшого викладача; 560-600 год. для асистента, викладача. 

 Обсяг тижневого навчального навантаження для студентів у 2016-2017 навчальному році 

становить до 25-27 годин. Затверджено графік навчального процесу на 2016-2017 н.р. для 

студентів денної і заочної форм навчання, розклади занять на осінній семестр. Графіком 

навчального процесу передбачено: два навчальні семестри тривалістю 16-19 тижнів; терміни 

виробничої практики; екзаменаційні сесії у зимовий та літній період; терміни ліквідації 

академічної заборгованості за результатами екзаменаційній сесії; період  для підготовки до 

ліцензійних іспитів Крок - 1 тиждень; канікули тривалістю 8 тижнів, у т.ч. різдвяні канікули - з 

1 по 9 січня 2017 р. Завершення навчального року і  атестації випускників,  видача документів 

про освіту – до 30 червня 2017 року. Освітній процес в Університеті здійснюється відповідно до 

затверджених розкладів занять. 

 В ЛНМУ існує єдиний підхід до методичного забезпечення освітньої діяльності, 

оновлене «Положення про робочу навчальну програму дисципліни та методичні рекомендації 

щодо її розробки». Усі кафедри, які забезпечують навчання перших курсів своєчасно 

опрацювали і затвердили навчальні програми реалізації підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти, відповідно до рекомендацій МОЗ України (лист МОЗ 

України від 26.07.2016 № 23-01-9/268) та оновили комплекси навчально-методичного 

забезпечення дисциплін. Опорні кафедри Університету розробили і своєчасно надали у ДУ 

«Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» 21 примірну 

програму з навчальних дисциплін І року навчання для спеціальностей 222 «Медицина», 221 

«Стоматологія», 226 «Фармація», 225 «Медична та психологічна реабілітація»  для 

однопрофільних кафедр вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів України. 

Сформовано авторські колективи для створення підручників і навчальних посібників відповідно 

до нових стандартів вищої освіти і ліцензійних вимог. Заплановано терміни і форми проведення 

ректорського контролю. Усі дисципліни викладання в Університеті на 100% забезпечені 

типовими і робочими навчальними програмами. Нормативна та варіативна складові робочих 

програм відповідають вимогам ОПП і ОКХ та інструктивним і нормативно-розпорядчим 

документам МОН та МОЗ України.  

 З метою впровадження симуляційних методів навчання в освітній процес у 2016 р. в 

Університеті створено Навчальний імітаційний центр практичної підготовки, який дозволяє 

здобувачам освіти набувати практичні навички і вміння,  виконувати інвазивні лікувально-

діагностичні процедури з максимальною безпекою для пацієнтів. Центр оснащений мобільними 

дистанційними манекенами, призначеними для надання невідкладної допомоги, відпрацювання 

клінічних випадків, які зустрічаються у терапевтичній, педіатричній, акушерсько-гінекологічній 

медичній практиці, дозволяють відтворювати реалістичні клінічні сценарії, а також здійснювати 

ультразвукову діагностику. Окрім цього, продовжують свою діяльність 5 факультетських 

міжкафедральних навчально-тренінгових симуляційних центрів практичної підготовки: 
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«Відпрацювання практичних навичок у модельованих клінічних ситуаціях»; «Первинної 

реанімації новонароджених»; «Амбулаторія сімейного лікаря»; «Відпрацювання практичних 

навичок з стоматології»; «Виробнича аптека». 

З метою забезпечення академічної мобільності студентів, як і в попередні роки, 

здобувачам освіти доступні каталоги курсу «Інформаційні довідники ECTS» українською і 

англійською мовами на сайті Університету.  Вони дають вичерпну інформацію про Університет, 

його структуру, систему ЄКТС, систему оцінювання, академічний календар, загальну і 

практичну інформацію для студентів; структуру навчального плану з спеціальності, опис 

програм дисциплін за весь період навчання.  

Головним принципом діяльності Університету залишається моніторинг освітньої 

діяльності в Університеті, удосконалення внутрішньої університетської системи забезпечення 

якості освіти, відповідно до принципів Закону «Про вищу освіту» та «Стандартів і рекомендацій 

щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти». В університеті впродовж 

багатьох років працює система внутрішнього моніторингу якості освіти. Проводиться щорічний 

перегляд освітніх програм, анонімні анкетування студентів, рейтингове оцінювання  діяльності 

кафедр та викладачів. Працюють сектори моніторингу якості освіти при навчальному відділі, в 

деканатах та на кафедрах, здійснюється внутрішній та зовнішній аудит. Внутрішній аудит 

проводиться досвідченими фахівцями, які  пройшли спеціальну підготовку з менеджменту в 

охороні здоров’я за кордоном. Для внутрішнього аудиту в Університеті розроблені і 

використовуються методичні рекомендації «Методологія та принципи визначення рейтингу 

багатопрофільної діяльності структурних підрозділів ЛНМУ імені Данила Галицького». Рейтинг 

студентів в ЛНМУ визначається шляхом систематичного обліку результатів поточного і 

підсумкових контролів та використання автоматизованої системи «Контингент». Контроль 

залишкових знань студентів перевіряється за затвердженим графіком і відповідно до 

«Положення про ректорську контрольну роботу», яке внесене у Каталог освітніх інновацій у 

вищих навчальних закладах України (код НМЦ ВО 46.1). Анонімне анкетування студентів 

проводиться двічі впродовж навчального року з метою оцінювання організації освітнього 

процесу на кафедрах у попередньому семестрі відповідно до Положення про проведення 

студентського оцінюючого анкетування у ЛНМУ імені Данила Галицького.  

Оновлено та затверджено склад моніторингових груп з управління якістю освітнього 

процесу факультетів та кафедр Університету у 2016-2017 н.р., працюють комісії внутрішнього 

контролю, узагальнено показники діяльності кафедр за попередній рік, проведено рейтинговий 

аналіз діяльності кафедр і викладачів. Про результати моніторингової діяльності комісії 

звітують на Вчених радах.  

Забезпечуються сучасні вимоги щодо участі здобувачів освіти у інноваційній діяльності 

Університету, виконання програми роботи з обдарованою молоддю, студенти усіх факультетів 

беруть активну участь у науково-дослідній роботі.  

На базі Університету у 2016 р. проведено ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з 

спеціальності «Фармація», а також з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія». 

Назагал, для участі у  другому (заключному) етапі Всеукраїнської студентської олімпіади було 

відряджено 43 студентів. Переможцями стали 12 з них: 2 призери з спеціальності «Фармація» і 

10 - з навчальних дисциплін «Патоморфологія»,  «Латинська мова та медична термінологія», 

«Анатомія людини»,  «Патологічна фізіологія»,  «Ендокринологія», «Акушерство і гінекологія», 

«Клінічна імунологія та алергологія». 

Відповідно до міжнародних угод про співпрацю 22 студенти ЛНМУ було скеровано для 

навчання з практичної підготовки в університети-партнери (Австрія, Німеччина, Польща), 4 

студенти Ягеллонського університету проходили практику в ЛНМУ імені Данила Галицького. 

За високі успіхи в навчанні, науковій та громадській роботі кращим студентам призначено 

Академічні стипендії у 2016-2017 н.р.: 2 стипендії Президента України, 2 - Верховної Ради 

України (в т.ч. 1 соціальна), 1 - Кабінету Міністрів України, 1 стипендія імені Миколи Амосова. 

Освітянські здобутки Університету представлялись на міжнародних та державних 

освітянських виставках, де були відзначені нагородами та відзнаками. ЛНМУ удостоєний гран-

прі «Лідер міжнародної діяльності» на VIІ міжнародній виставці „Сучасні заклади освіти 2016” 

(17-19 березня 2016 р.), нагороджений золотою медаллю і дипломами  І ступеня у номінації 

«Використання комплексу сучасних засобів ІКТ, програм і рішень для підвищення якості 
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освіти», «За презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний 

освітній простір». 

За підсумками міжнародного рейтингу Webometrics, Національного консолідованого 

рейтингу вузів України 2016 р. МОН України;  Галузевого рейтингу ВНЗ МОЗ України та 

Рейтингу наукометричної бази даних Scopus ЛНМУ, як і в попередні роки посідає лідерські 

позиції серед вищих медичних навчальних закладів України. 

Постійна увага приділяється виховній роботі з студентською молоддю, формуванню 

патріотизму і поваги до державних символів України, вивченню історичної та культурної 

спадщини. 

Розвивається студентське самоврядування студенти широко залучені до вирішення питань 

університетського значення. 

3.2. Виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки фахівців для 

потреб охорони здоров’я, в тому числі за кошти фізичних та юридичних осіб.  

Для формування якісного контингенту студентів у ЛНМУ імені Данила Галицького 

проводиться належна профорієнтаційна робота серед молоді. Вступна кампанія 2016 року 

в Університеті проведена відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України. 

Зарахування на навчання відбувалось виключно за сертифікатами Українського центру 

оцінювання якості освіти у ЄДЕБО. Додаткових іспитів, співбесід та інших форм контролю не 

проводилось. Оперативна інформація про хід подачі документів, списки рекомендованих до 

зарахування та накази про зарахування висвітлювались на Веб-сайті Університету. Працює 

консультаційний телефон та поштова і електронна скриньки довіри. Звернення, скарги і апеляції 

абітурієнтів до керівництва Університету відсутні. 

Одним із головних викликів цьогорічної вступної кампанії було запровадження нової 

моделі вступу до вищих навчальних закладів. Обсяг держзамовлення визначався за 

результатами так званого «широкого» загальнонаціонального конкурсу і пріоритетами 

абітурієнтів. Першість отримали університети, які приваблювали абітурієнтів. За даними 

інформаційної системи «Конкурс», Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького очолив ТОП-5 найкращих медичних університетів за прохідним балом на 

спеціальність «Медицина» з відривом у 4,5 бали 

У 2016-2017 н. р. зараховано на навчання на 1 курс  

 За другим (магістерським) рівнем вищої освіти - 1127 здобувачів освіти (у т.ч. 865 

вітчизняних і 262 іноземних громадян):  

- 376 за державним замовленням  

- 489 вітчизняних за кошти фізичних і юридичних осіб  

- 262 іноземних громадян 

 за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст  (у медичному коледжі) - 

95 (за кошти фізичних і юридичних осіб) 

 Прийом на навчання в інтернатурі  - 943: 

- 458 за державним замовленням 

- 485 за кошти фізичних і юридичних осіб 

 За третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти - 17 здобувачів освіти:  

- 12 за державним замовленням (у т.ч. 11 очна денна і 1 очна вечірня форма) 

- 5 за кошти фізичних і юридичних осіб  

 Прийом на навчання в клінічній ординатурі – 6 осіб 
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 Підготовче відділення – 40 іноземних громадян 

 Переведено і поновлено на навчання – 103 студенти (у т.ч. 10 іноземців)  

Всього зараховано на навчання  – 2331 осіб (у т.ч. 302 іноземні громадяни) 

  

На виконання листа МОЗ України від 15.08.2016 №08.01-30/22/775-16/21024 «Про 

переведення вступників окремих категорій» 7 вступників з числа пільгових категорій, 

зарахованих на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб були переведені на вакантні місця 

державного замовлення. 

31 серпня 2016 р. відбулося урочисте засідання Вченої ради Університету з нагоди 

початку нового 2016-2017 навчального року та урочистої посвяти у студенти першокурсників. 

Навчання розпочалось з 1 вересня. 

 

Випуск 2016 р. в університеті склав 1763 фахівці (в т.ч. 220 іноземців): 

 893 спеціалісти  

з них: 
- 794 лікарі  

- 99  провізори і клінічні провізори  

 103 молодших спеціалісти  

 663 лікарі (провізори)-інтерни 

 15 магістрів  

 18 аспірантів 

 18 клінічних ординаторів 

 53 іноземних громадян слухачів підготовчого відділення 

 

В Університеті навчається: 

 6205 студенти: 

- 5130 вітчизняні (в т.ч. 402 – в медичному коледжі)  

- 1075 іноземні громадяни з 45 країн світу  

З вказаного контингенту за державним замовленням навчаються 37% студентів,  63%– за 

контрактом. 

 40 слухачів-іноземців підготовчого відділення 

На факультеті післядипломної освіти навчається 

  1595 інтернів 

 11521 курсантів  

    23 магістри 

   48 клінічних ординаторів (у .ч. 22 -іноземці) 

   72 аспіранти (у т.ч. 2 іноземці)  
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   1 докторант 

Річний контингент по університету складає 19505 осіб (у т.ч. 1099 іноземних громадян) 

 

Впродовж року відраховано з університету 385 студентів  (7%), в т.ч. 

 287 вітчизняних (120 за академічну неуспішність, 7 – за порушення дисципліни, 3 – у 

зв’язку з переводом, 106  за власним бажанням, 51 –інші причини) 

 98 іноземних студентів (65 за неуспішність, 26 - за власним бажанням, 7- за порушення 

дисципліни).  

3.3. Ефективне використання наукового потенціалу закладу, виходячи з нагальних потреб 

галузі; удосконалення інфраструктури наукових підрозділів закладу, спрямоване на 

забезпечення розвитку пріоритетних напрямів медичної і фармацевтичної науки; виконання 

державних освітянських програм в галузі вищої медичної і фармацевтичної освіти.  

Наукова діяльність учених Університету здійснювалася на 78 кафедрах, Центральній 

науково-дослідній лабораторії і лабораторії промислової токсикології за наступними основними 

науковими напрямками: особливості оптимізації методів лікування та профілактики 

захворювань серцево-судинної системи, вивчення патології дихальної та травної систем із 

супутніми захворюваннями, діагностика та лікування політравм, лікування пухлинних процесів, 

мало-інвазивні втручання у хірургічних та урологічних хворих, взаємозв’язок генетичних 

факторів із системними захворюваннями, вивчення стоматологічного статусу у дітей та 

дорослих, покращення якості надання медичної та фармацевтичної допомоги  населення, синтез 

та вивчення біологічно активних речовин, організація та управління охорони здоров’я серед 

населення. 

Вказані наукові напрямки реалізовувалися виконанням 59 науково-дослідних тем, з них 

4 теми виконувалися за пріоритетним фінансуванням МОЗ України на загальну суму 202,3 тис. 

грн (керівники – д. мед. н., проф. Пирогова В.І., д. мед. н., проф. Кияк Ю.Г., к. мед. н., 

доц. Потьомкіна Г.О., д.б.н., проф. Білий). Спільні науково-дослідні роботи Державної установи 

«Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії медичних наук 

України» з кафедрою гематології та трансфузіології ФПДО та Державної установи «Інститут 

спадкової патології Національної академії медичних наук України» з кафедрою пропедевтики 

педіатрії та медичної генетики. Ініціативна пошукова тематика включала 57 тем. 

Центральна науково-дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології 

(керівник – с.н.сп., к.б.н. Зазуляк Т.С.), працюючи на принципах фінансової самоокупності в 

межах повноважень, наданих відповідними атестаційними та акредитаційними свідоцтвами, 

здійснює токсикологічні, біохімічні, імунологічні, мікробіологічні дослідження. При цьому 

проводиться розробка гігієнічних регламентів допустимого вмісту та методик вимірювання 

хімічних речовин у повітрі робочої зони та в атмосферному повітрі; моніторинг об’єктів 

довкілля (повітря, вода, грунти) за вмістом шкідливих речовин; встановлення параметрів 

токсичності препаратів; вимірювання вмісту токсичних елементів у біоматеріалах; оцінка 

відповідності медичним критеріям безпеки продукції та нормативної документації для потреб 

Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Усього протягом року в лабораторії 

промислової токсикології виконано 650 госпдоговірних тем на загальну суму 1 млн 800 тис. 

грн. ЦНДЛ та лабораторія промислової токсикології надає методичне забезпечення, прилади та 

реактиви для виконання фрагментів НДР кафедр, кандидатських і докторських дисертацій 

працівників Університету, а також бере участь у розробці Державних санітарних норм та 

правил. 

У 2016 році працівники ЛНМУ опублікували 21 підручників; 27 монографій; 51 

навчальних посібників, 10 різновидів іншої навчально-методичної та науково-популярної 

літератури (словники, довідники тощо), підготовлено і видано 6 навчальних типових програм 

та клінічних протоколів; 2453 наукових статей у виданнях ВАК України; 2004 тез у матеріалах 

вітчизняних наукових конференцій; 112 тез у  закордонних конференцій; опубліковано 1102 
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статей в іноземних журналах, з них 112 статей в міжнародних реферованих виданнях з імпакт-

фактором; 265 статей у матеріалах міжнародних конференцій; 8 інформаційних листів; 3 

методичні рекомендацій МОЗ України. Отримано один закордонний патент на винахід, 7 

патентів на винаходи України, 80 патентів на корисну модель, 9 свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір, подано 91 заявка на патенти. Популяризація інтелектуального 

потенціалу нашого університету здійснюється шляхом подачі інформації про інноваційні 

наукові розробки в галузевий реєстр нововведень та для формування каталогу наукових 

розробок наукових та навчальних закладів Львівщини. До Реєстру МОЗ України внесено 32 

нововведень.  

У 2016 році створено бібліометричний профіль ЛНМУ імені Данила Галицького у 

наукометричній базі Google Scholar, що знаходиться на офіційному сайті  Національної 

бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Станом на грудень 2016 року кількість цитувань 

співробітників університету становить 1473, а Індекс Гірша – 41. Це третій результат серед усіх 

зареєстрованих на офіційному сайті Бібліотеки установ медичного спрямування. Кількість 

статей в базі Scopus становить 543, Індекс Гірша – 33. 

Співробітники Університету (каф. клінічної фармації, фармакотерапії та медичної 

стандартизації) були виконавцями проекту «Здоров'я є пріоритетом. Партнерство медичних 

університетів Польщі та України на користь підвищення якості медичної опіки польсько-

українського прикордоння». Фінансування роботи здійснювалось в  рамках Програми 

Транскордонного Співробітництва Польща-Білорусь-Україна (номер PBU/0369/11, бюджет 

проекту 685 тис. €). 

3.4. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, 

докторів наук) відповідно до затверджених планів. Проведення атестації наукових, науково-

педагогічних кадрів (професорів, доцентів, наукових співробітників) згідно з кадровими 

потребами закладу.  

В Університеті станом на 01.01.2017 року заплановано й виконується 39 докторських та 242 

кандидатських дисертацій.  

 У 2016 році захищено 10 докторських дисертацій:   

Громнацька  Н.М. (14.01.10 – педіатрія); Сергієнко В.О. (14.01.14 – ендокринологія); Філь А.Ю. 

(14.01.21 – травматологія та ортоп 

едія); Годована О.І. (14.01.22 – стоматологія); Коваль Г.Д. (14.03.08 – імунологія та алергологія); 

Олійник П.В. (15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова 

фармація); Максимюк Г.В., Фоменко І.С.  (03.00.04 – біохімія); Вісьтак М.В. (05.27.01 – 

твердотільна електроніка); Содомора П.А. (09.00.05 – історія філософії); 

та 46 кандидатських:   

Прокіп У.Є., Гичка Н.М. (14.01.01 – акушерство та гінекологія); Федоров В.Ю., Бліхарський 

Ю.З.(14.01.03 – хірургія); Шипелик О.В., Бучок О.О. (14.01.06 – урологія);  Борис О.Я. (14.01.09 – 

дитяча хірургія); Томків З.В., Бабік І.В. (14.01.10 – педіатрія); Юзич І.А. (14.01.11 – кардіологія); 

Кармазіна Г.М., Прикуда Н.М. (14.01.13 – інфекційні хвороби); Кирилюк С.Я. (14.01.15 – нервові 

хвороби); Крук М.М. (14.01.19 – оториноларингологія); Дашко М.О., Возняк І.Я. (14.01.20 – 

шкірні та венеричні хвороби);  

Гнатейко Н.О. (14.01.21 – травматологія та ортопедія); Різник Ю.Б., Швець І.Є., Сов’як О.О., 

Корнієнко М.М., Кулінченко Р.В., Малко Н.В., Зубачик О.В. (14.01.22 – стоматологія); 

Вольницька Х.І. (14.01.27 – пульмонологія); Світлик Ю.О. (14.01.30 – анестезіологія та 

інтенсивна терапія); 

Магулка І.В. (14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія); Москвяк-Лесняк 

Д.Є. (14.02.03 – соціальна медицина); Дісковський І.С., Підвальна У.Є., Попик П.М., Криницький 

Р.П. (14.03.01 – нормальна анатомія); Суходольська Н.В. (14.03.03 – нормальна фізіологія); 

Личковська Н.Е., Сидорчук С.Г., Пасічник М.А., Ференц Н.М. (14.03.04 – патологічна фізіологія); 

Толстяк Я.Ф. (14.03.08 – імунологія та алергологія); Ділай Н.В. (15.00.01 – технологія ліків, ОЕФ 

та судова фармація); Кріль І.Й., Дем’янчук Н.Р. (03.00.04 – біохімія); Тимків М.З. (03.00.07 – 

мікробіологія); Луців Н.З. (03.00.09 – імунологія  - біологічні науки); Єрченко О.В. (10.02.04 – 

германські мови); Гірна Н.М., Надрага М.С. (07.00.01 – історія України); 
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Вчене звання професора присвоєно 3 викладачам університету: Базилевич А.Я. (кафедра 

пропедевтики внутрішньої медицини №1), Бичков М.А. (кафедра терапії №1 та медичної 

діагностики ФПДО), Костюченко Л.В. (кафедра клінічної імунології та алергології). 

3.5. Організація підвищення кваліфікації та перепідготовки наукових, науково-педагогічних 

працівників і спеціалістів закладу, їх економічного, правового і професійного навчання 

безпосередньо в закладі або на договірних засадах в інших закладах та установах згідно з 

планами, затвердженими Міністерством; проведення особистого підвищення кваліфікації або 

перепідготовки протягом терміну дії Контракту, але не рідше одного разу на п’ять років.  

Відповідно до планів підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу вищих 

медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, затверджених МОЗ України, у  2016 р. 

підвищили кваліфікацію 549 викладачів, що склало 50,2% від загальної штатної кількості 

професорсько-викладацького складу.. З них на факультетах підвищення кваліфікації навчалось 

114 викладачі, стажування – 27, на нарадах, семінарах - 331, у творчих відпустках - 6, навчання 

в докторантурі - 10 та аспірантурі - 61. Підвищили кваліфікацію: керівний склад – 13 осіб, 

професорів - 58, завідувачів кафедр -86, доцентів – 191, старших викладачів - 21, асистентів і 

викладачів - 180. Ректор пройшов підвищення кваліфікації у НМАПО імені П.Л.Шупика 

«Дистанційне навчання в медицині» (04.03.-03.04.2014, посвідчення №855), у ДП «Головний 

навчально-методичний центр держгірпромнагляду України» з охорони праці вищих навчальних 

закладів, знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (посвідчення № 198-14-12); брав участь у 3 

нарадах ректорів, проведених МОЗ та МОН України.  

3.6. Впровадження і використання в педагогічному, науковому і консультативно-

діагностичному та лікувально-профілактичному процесах передових наукових технологій та 

розробок.  

Співробітниками Університету отримано від різних медичних установ та вищих 

навчальних закладів 452 акти впровадження на низку нових способів, методів, засобів 

лікування, діагностики, профілактики хвороб та інших медичних технологій запропонованих 

спеціалістами ЛНМУ. 

3.7. Здійснення всіх необхідних заходів по створенню університетської лікарні на базі обласних 

клінічних лікувально-профілактичних закладів для покращення якості підготовки фахівців та 

надання населенню спеціалізованої медичної допомоги.  

Питання створення університетської лікарні на базі Львівської обласної клінічної лікарні 

(ЛОКЛ), в минулому клініки медичного інституту, надалі залишається  актуальним. Здійснено 

аналіз ситуації та проведено консультації з депутатами комісії обласної ради з охорони 

здоров'я, молоді та спорту та керівництвом області щодо перспективи створення 

університетської лікарні. Питання створення університетської клініки піднімалося на спільному 

засіданні Вченої Ради університету та Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА  26 

жовтня 2016 року. 

Спеціалістами університету разом із фахівцями Львівської ОДА прораховано, що 

передача ЛОКЛ закладу в підпорядкуванні держави (МОЗ України та ЛНМУ ім. Данила 

Галицького) та утримання обійдеться державному бюджету в значну щорічну суму, що за умов 

нинішньої фінансування є мало реальним. Однак співпраця і координація дій ЛНМУ ім. Данила 

Галицького та ЛОКЛ відбувається постійно. Така робота сприяє широкому залученню 

працівників клінічних кафедр до надання високо спеціалізованої допомоги мешканцям 

Львівської області та водночас підвищення рівня і якості  підготовки фахівців на клінічних 

кафедрах університету. 

В 2016 році у ЛНМУ ім. Данила Галицького продовжено роботу по налагодженню та 

підтриманні на належному рівні співпраці клінічних кафедр та лікувально-профілактичних 
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закладів м. Львова та Львівської, Волинської і Рівненської областей. Університет співпрацює із 

50 лікувальними закладами на підставі 187 угод про співпрацю.  

Працівники відповідних клінічних кафедр беруть участь у виконанні державних програм 

та пілотних проектів з онкології, вакцинації, СНІДу, туберкульозу. Університет також 

співпрацює з Військово-медичним клінічним центром західного регіону, Львівським клінічним 

госпіталем державної прикордонної служби України, надаючи практичну допомогу в лікуванні 

військових учасників АТО. Викладачі виконують складні операційні втручання, беруть участь у 

лікуванні поранених, травмованих, організовують науково-практичні конференції і спільні 

засідання Асоціації хірургів, травматологів, анестезіологів разом з працівниками Військово-

медичного клінічного центру західного регіону. 

Із 743 (штатних посад) осіб професорсько-викладацького складу клінічних кафедр: вища 

категорія  у 410 осіб, 1 категорія – у 109 осіб, ІІ категорія - у 81 осіб, сертифікати мають – 143 

осіб. 

У 2016 році діяльність Стоматологічного центру ЛНМУ імені Данила Галицького була 

спрямована на надання усіх видів стоматологічної допомоги населенню області, створення 

відповідних умов для навчання і проведення практики студентів, лікарів інтернів та лікарів-

курсантів ФПДО університету. Потужність Стоматологічного медичного центру становить 1480 

відвідувань в зміну. У центрі надається стоматологічна допомога учасникам АТО. 

3.8. Оснащення кафедр та навчальних підрозділів сучасною комп’ютерною технікою.  

З метою створення умов для використання сучасних інформаційних технологій у 

освітньому процесі, використання інноваційних технологій у освітній діяльності університету 

ректорат постійно контролює і вдосконалює стан забезпечення усіх навчальних підрозділів 

університету сучасною комп’ютерною технікою. У освітньому процесі використовується 807 

комп’ютерів, що відповідає доведеним нормативам і становить 16 комп’ютерів на 100 студентів 

денної форми навчання. На даний час в університеті працює 32 комп’ютерних класи та 

навчальний імітаційний центр практичної підготовки. 

3.9. Розширення інтернет-мережі для покращення якості підготовки фахівців та підвищення 

кваліфікації викладачів.  

Концепція діяльності університету передбачає реалізацію його стратегічного курсу 

на розвиток інформаційного забезпечення. Одним із шляхів досягнення цього стратегічного 

завдання є інформатизація процесу навчання в Університеті – впровадження активних методів 

навчання на базі нових інформаційно-комунікаційних технологій; використання комп’ютерних 

та Інтернет-технологій навчання і моніторингу, аналізу якості знань, розроблення та апробації 

нових методик тестування; розробка автоматизованих навчальних курсів; курсів для 

самостійного навчання.  

Формування єдиного інформаційного освітнього середовища в Університеті здійснюється 

через спеціалізовані навчальні WЕВ-сервери; розвиток WЕВ-сайтів кафедр; удосконалення 

дистанційних освітніх технологій на основі віртуального навчання в режимі он-лайн, 

відеоконференцій, Інтернет-семінарів. 

В Університеті працює Інтернет-центр, який сприяє впровадженню інформаційних та 

комунікаційних технологій у освітній процес, проведенню наукових досліджень, розвитку 

технологій дистанційного навчання, забезпечує доступ здобувачів освіти та підрозділів 

Університету до національних  та світових інформаційних ресурсів. З метою розширення 

комплексу інформаційних послуг, що надаються університетською мережею, встановлено 

потужний комплект обладнання для серверної. Розроблена та реалізується концепція 

інноваційного використання мережі Університету. Інтернет-центр Університету обладнаний 54 

комп’ютерами, обслуговується досвідченими фахівцями, які адмініструють веб-сторінку 

Університету та надають фахову допомогу студентам і викладачам університету.  Всього до 

мережі Інтернет під’єднано 807 комп’ютерів. На комп’ютерах встановленні сучасні версії 

вільного програмного забезпечення на базі ОС Debian GNU/Linux. Комп’ютери Університету 

об’єднані в локальну мережу, що надає можливість спільного доступу до ресурсів, швидкого 
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обміну файлами.  Працівники Університету мають можливість спілкуватися між собою з 

використанням  сервісу Джаббер на основі  протоколу XMPP. Поштовий сервер університету 

надає можливість електронного документообігу, забезпечує конфіденційність інформації та 

ідентифікацію особи в наукометричних базах 

Вільний доступ до мережі Інтернет є в усіх гуртожитках Університету. На веб-сайті ЛНМУ 

є перелік посилань на Інтернет-ресурси, важливі при виконанні самостійних робіт і при 

підготовці до атестації випускників та ліцензійних іспитів. Забезпечено доступ до бази даних 

українською та англійською мовами на ресурсі кафедр з можливістю отримати необхідні 

матеріали (робочі програми, тексти, або презентації лекцій, методичні рекомендації, тестові 

завдання, джерела інформації; доступ до сучасного англомовного повнотекстового контенту 

медичної інформації).  

Розширення Інтернет-мережі у ЛНМУ дозволяє проводити дистанційне навчання 

відповідно до затвердженого Положення про дистанційне навчання з циклів тематичного 

удосконалення.  

Кафедрами Університету проведено дистанційні цикли тематичного удосконалення 

«Актуальні питання патології раннього дитячого віку», прочитано цикл тематичних онлайн-

відео-лекцій для лікарів-педіатрів Львівської, Волинської та Рівненської областей. Для 

організації циклів дистанційного навчання використовується високошвидкісне підключення до 

мережі Інтернет, веб-камери високої роздільної здатності та мікрофони. З програмного 

забезпечення для відео-зв’язку використано безкоштовну систему для дистанційного навчання 

BigBlueButton (http://www.bigbluebutton.org).  

В Університеті впроваджено у освітній процес денної та заочної форми навчання 

комп’ютерну програму «Інтерактивна Web-система вивчення фахових фармацевтичних 

дисциплін» («AdFarm S.A.»), яка працює під управлінням Web- сервера Apache 2 і доступна для 

вільного користувача на сайті www.oef.org.ua. Наведений програмний продукт дозволяє 

реалізувати систему дистанційного та інтерактивного навчання з дисциплін: організація та 

економіка фармації, менеджмент та маркетинг у фармації, фармацевтична хімія, аптечна і 

заводська технологія ліків, фармакологія, клінічна фармація та токсикологічна хімія.  

На кафедрах Університету впроваджена та використовується адаптована платформа для 

електронного навчання (eLearning) Claroline. Вона здатна легко обробляти інформацію для 

великої кількості користувачів. Для доступу до платформи використовується будь-який веб-

браузер.  Claroline дозволяє вільно керувати різними розділами курсів і зарахованими 

користувачами, відкриваючи можливості створення онлайн вправ, координацію групової 

роботи,  контроль доступу, виконання вправ та прогресу користувачів. Для забезпечення 

об`єктивності оцінювання знань в системі передбачено випадковий вибір питань із загального 

переліку для кожного студента і отримання результату відразу після завершення тесту. Також 

існує можливість обмеження тривалості тесту в часі. Значна кількість параметрів тестових 

завдань дозволяє достатньо повно контролювати процес тестування.  

Запроваджено  платформу Moodle,  як високо  ефективну  систему електронного навчання, 

яка дозволяє дистанційно організувати  самостійну роботу. 

На виконання державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та 

науці», Закону України «Про Національну програму інформатизації» в Університеті проводяться 

on line лекції та відео конференції.  

3.10. Створення університетського редакційно-видавничого комплексу для забезпечення 

можливості видання навчально-методичної та наукової літератури.  

З метою забезпечення потреб Університету у виданні навчальної і навчально-методичної 

літератури та раціонального використання коштів в Університеті працює редакційно-

видавничий комплекс, друкарня та підрозділ оперативного друку, які у повному обсязі 

здійснюють видання та забезпечення Університету навчально-методичними, науковими, 

періодичними виданнями та іншою поліграфічною продукцією. Зокрема, у підрозділі 

оперативного друку впродовж 2016 року надруковано 50 найменувань методичних рекомендацій 

загальним тиражем 4623 примірників та 95 найменувань бланкової документації загальною 

кількістю 160 тис. примірників. 
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На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №193 від 31.03.2015 «Про 

документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» та наказу МОН України№525 

від 12.05.2015 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) 

державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» друкарня Університету 

забезпечує виготовлення документів про освіту для випускників ЛНМУ. 

 

3.11. Створення сучасного студентського спортивно-оздоровчого комплексу закладу.  

 

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького 

функціонує студентський спортивно-оздоровчий комплекс, який складається із навчально-

спортивних залів університету загальною площею 1959,5 м
2
 (спортивний зал для занять ігровими 

видами спорту та фізичними вправами – 438,2 м
2
; тир для стрільби з лука №1 – 110,0 м

2
; №2 – 

294,5 м
2
; №3 – 437,5 м

2
; спортивний зал для ритмічної гімнастики, степ-аеробіки, йоги – 67,9 м

2
; 

спортивний зал для атлетичних видів спорту – 106,4 м
2
; спортивний зал для занять видами 

боротьби – 86,9 м
2
; спортивний зал для занять єдиноборствами  (бокс, карате-до, кван-кі-до) – 

106,2 м
2
; спортивний зал для атлетичних видів спорту – 83,9 м

2
; спортивний зал для занять 

настільним тенісом – 42,7 м
2
; спортивний зал медичного коледжу для занять ігровими видами 

спорту – 185,3 м
2
; спортивний майданчик для занять ігровими видами спорту (міні-футбол; 

баскетбол; волейбол; гімнастика на знаряддях) та фізичними вправами – 1500,0 м
2
; спортивний 

майданчик для занять стрільбою з лука – 1730,0 м
2
; спортивний майданчик студентського 

спортивно-оздоровчого табору “Медик” – 200 місць на 1 зміну.  
Плавальний басейн “Динамо” для занять спортом та оздоровлення студентів університет 

орендує щосеместру. 

 
 

3.12. Збільшення бібліотечного фонду закладу.  

Якість і рівень методичного забезпечення як основного інструментарію вищої освіти є 

визначальним фактором забезпечення якості освіти. Ректорат вживає заходів щодо своєчасного 

видання і максимального забезпечення навчального процесу новим поколінням навчальної 

літератури українською та іноземними (для чужоземних студентів) мовами.  

Періодично проводиться аналіз забезпечення студентів усіх факультетів та курсів 

відповідними підручниками і посібниками. В Університеті постійно оновлюється і 

поліпшується комплектування бібліотечного фонду університету, який складає 603901 

примірників. У 2016 році Університетом придбано 4033 примірник навчальної літератури на 

загальну суму 980 131 грн. 

 
 

3.13. Переоснащення відділу технічних засобів навчання закладу сучасним мультимедійним та 

проекційним обладнанням.  

Інформаційні та комунікаційні технології сьогодні є ключовим фактором формування 

сучасного рівня освітніх послуг. В Університеті ефективно впроваджуються новітні технології 

навчання: створено Університетський Навчальний імітаційний центр практичної підготовки 

здобувачів освіти, для якого закуплено обладнання вартістю 10 945 тис.грн.; продовжують свою 

діяльність 5 факультетських міжкафедральних навчально-тренінгових симуляційних класів 

практичної підготовки; працюють фантомні класи на кафедрах, оновлено муляжі, 

поповнюються музейні експонати. З метою інформатизації процесу управління для 

забезпечення ефективності прийняття управлінських рішень, забезпечення навчальної, наукової, 

лікувальної діяльності кафедр сучасними інформаційними технологіями, формування єдиного 

інформаційного освітнього середовища кафедри Університету обладнані 807 сучасними 

комп’ютерами та 96 мультимедійними проекторами. Впродовж року в ЛНМУ придбано 11 

мультимедійних проекторів вартістю 179280 грн. 

 

 

 
 

3.14. Створення дієвого  кадрового резерву на посади завідувачів кафедр закладу. 
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Формування кадрового резерву завідувачів кафедр є одним з постійних напрямків 

роботи основних адміністративних підрозділів ЛНМУ імені Данила Галицького. Питання 

підготовки резерву планово розглядається на засіданнях ректорату, Вченої ради університету та 

факультетів, під час приймання річних наукових звітів кафедр аналізує науковий відділ. 

Резерв завідувачів кафедр генерується зі складу викладачів з науковим ступенем доктора 

(кандидата) наук та вченим званням професора (доцента) на основі визначення кваліфікаційних 

характеристик та професійної підготовки. У склад резерву також вносяться перспективні 

здобувачі наукового ступеня доктора наук, дисертації яких знаходяться на розгляді у 

спеціалізованих вчених радах або перебувають на стадії успішного виконання.  

На сьогодні 61 кафедру очолюють доктори наук, 17 кафедр – кандидати наук. На основі 

аналізу кадрового резерву 78 кафедр університету виявлено, що на 67 кафедрах наявний резерв 

на посаду завідувача, це становить 85,9 % від загальної кількості кафедр. На 26 кафедрах на 

заміщення посади завідувача у резерві перебувають доктори наук, на 44 кафедрах – кандидати 

наук, котрі працюють над написанням докторської дисертації, на 11 кафедрах (в основному 

гуманітарно-соціального спрямування) немає резерву завідувачів.  

Розподіл резерву на кафедрах факультетів ЛНМУ імені Данила Галицького вказує, що 

найвищий відсоток (100 %) кафедр з наявним резервом на стоматологічному факультеті, а 

найнижчий – на фармацевтичному (81,82 %). 

 

3.15. Цільове та ефективне використання коштів загального та спеціального фондів.  

Університет, як заклад державної форми власності,  фінансується  з державного бюджету, 

а також отримує власні спеціальні кошти від надання послуг.  Відповідно до «Переліку платних 

послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами 

системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 796   університет   здійснює 

свою діяльність  на підставі кошторису доходів та видатків, який затверджується Міністерством 

охорони здоров’я України.  

У 2016 році університетом отримано фінансування з державного бюджету на загальну 

суму  130298,28 тис. грн.,  в т.ч. за бюджетними програмами:  

- освіта – 110514,28 тис. грн. (ІV рівня акредитації  – 109341,88 тис.грн., ІІ рівня акредитації 

– 1172,4 тис.грн);  

- охорона здоров’я – 19560,9 тис. грн.; 

- дослідження , прикладні розробки , фінансова підтримка інфраструктури наукової 

діяльності – 223,1  тис. грн. 

Кошти бюджетного фінансування використано на цілі, які передбачені  кошторисами 

відповідних бюджетних програм. 

 

Надходження спеціальних коштів склало 212586,0  тис. грн. (на 23519,6 тис.грн. більше, 

ніж в минулому році), в т.ч.:    

 -     навчання студентів    університету (ІV рівень) -  158644,3 тис. грн.,  

- навчання студентів Мед коледжу (ІІ рівень)  –  3694,1 тис.грн. 

- навчання інтернів, клінічних ординаторів – 12071,8 тис. грн. 

- навчання слухачів ФПДО – 7078,3 тис .грн. 

- послуги комплексу студентського харчування – 3046,8 тис. грн. 

- послуги навчально-виробничої аптеки  - 257,4 грн. 

- плата за проживання в гуртожитках – 19009,0  тис. грн. 

- кошти від реалізації путівок у с/о табір «Медик» - 1485,1 тис.грн. 

- реалізація підручників, металобрухту – 10,9 тис.грн. 

- орендна плата – 256,8 тис. грн. 

- інші (довідки іноземного деканату, друкування статей, відшкодування вартості 

дипломів...) – 231,0 тис. грн. 

- наукові послуги лабораторії промислової токсикології – 1941,8 тис. грн. 
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- рандомізовані клінічні дослідження – 1857,5 тис.грн. 

- послуги стоматологічного медичного центру – 3001,2 тис.грн. 

 

У 2016 році за двома міжнародними науковими проектами надійшли кошти в сумі 58,0  

тис.євро. 

Окрім того, отримано 3 гранти від Міністерства освіта і науки України кошторисною 

вартістю 210,0 тис.грн.  

         В останні роки діяльності університет проводить фінансову політику на збільшення 

надходжень спеціальних коштів, які являються основним джерелом стабільності у здійсненні  

його фінансово-господарської діяльності, розвитку матеріально-технічної бази. Науково-

педагогічний персонал університету активно працює над пошуком іноземних грантів, 

рандомізованих клінічних досліджень, виконання яких дало б значний фінансовий ефект. 

Використання бюджетних та спеціальних коштів університет проводить відповідно до 

затвердженого кошторису з врахуванням вимог Закону України «Про здійснення державних 

закупівель» та подальшими змінами до нього.   Попередній контроль за цільовим 

використанням коштів здійснює  Головне управління державної  казначейської служби у 

Львівській області, яке проводить касове обслуговування університету.  Університетом не 

отримано жодної відмови від  держказначейства у проведенні оплат, що свідчить про  цільове 

та документально підтверджене використання коштів загального та спеціального фондів 

університету. 

 

3.16. Своєчасне і повне внесення податків, зборів та платежів до бюджету та проведення 

розрахунків з постачальниками.  

Станом  на 1 січня  2017 року заборгованість по податках, зборах та інших платежах до  

бюджету в університеті відсутня. Сплата податків  до бюджету та платежі до Пенсійного фонду 

здійснювалась своєчасно. 

Університетом повністю проведені взаєморозрахунки з постачальниками та виконавцями 

робіт та послуг. На 1 січня 2017 року відсутня заборгованість університету перед сторонніми 

організаціями.  

 

3.17. Своєчасне здійснення соціальних виплат.  

Заборгованість по заробітній платі та  стипендіях по  загальному фонду та  спеціальному 

фонду за всіма програмами станом на 1 січня 2017 року  відсутня. 

Протягом 2016 року  виплата заробітної плати та стипендій студентам проводилась 

відповідно до термінів, передбачених Колективним договором на 2016 рік, укладеним між 

адміністрацією університету та трудовим колективом.  

Решта соціальних виплат (відпускні,  матеріальна допомоги на оздоровлення науково-

педагогічному та медичному персоналу, компенсації звільненим працівникам, допомога на 

поховання, а також,   компенсаційні виплати студентам-сиротам) виплачувалась  в повній мірі 

та своєчасно. 

3.18. Організація ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та 

господарською діяльністю з урахуванням: положень Бюджетного кодексу України та інших 

нормативно-правових актів; вимог цілеспрямованого, ефективного і економічного управління 

функціями кожного структурного підрозділу, правильного розмежування функціональних 

обов’язків; правил бухгалтерського обліку та контролю щодо активів, пасивів, доходів і 

видатків закладу.  
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Бюджетним кодексом України передбачено  принципи бюджетної системи, яких  повинна 

дотримуватись  будь-яка бюджетна установа  у здійсненні своєї фінансово-господарської 

діяльності. Одним з таких принципів являється принцип  цільового та  ефективного 

використання  коштів загального та спеціального фондів бюджету, до яких відносяться кошти 

бюджетного фінансування та спеціальні надходження університету.  

У повсякденній роботі бухгалтерія користується економічною класифікацією видатків 

бюджету, яка дозволяє у поєднанні з кошторисом доходів та видатків проводити ефективне та 

цільове використання наявних коштів. Одним із структурних підрозділів університету є 

економічний відділ, у функції якого входить весь спектр планування, а саме: складання 

кошторисів доходів та видатків у розрізі бюджетних програм, штатних розписів, формування 

посадових окладів, розрахунки вартості навчання за контрактами, вартості плати за проживання 

у гуртожитках, орендної плати. 

Даний відділ тісно співпрацює з навчальною та кадровою службами, кожна з яких має 

чітко розмежовані функціональні обов’язки. Взаємодія цих відділів проводиться  в частині 

встановлення  педагогічного навантаження  та формування чисельності науково-педагогічного, 

навчально-допоміжного  та іншого персоналу. 

 Відповідно до нормативно-правових актів, які регулюють закупівлю товарів,  робіт, 

послуг,  в університеті створено тендерний комітет, який здійснює свою діяльність відповідно 

до затвердженого річного плану закупівель. Закупівля матеріальних  цінностей, робіт та послуг 

проводиться відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель». 

Для ведення бухгалтерського обліку  штат бухгалтерії розраховано такий, який дає 

можливість охопити всі сторони фінансово-господарської діяльності університету: 

- матеріальний відділ – обліковує основні засоби, нематеріальні активи та інші  матеріальні 

цінності, їх придбання, переміщення, списання. Даний відділ бухгалтерії проводить 

інвентаризації матеріальних активів у структурних підрозділах ВУЗу, при списанні 

основних засобів слідкує за вилученням запасних частин, які містять дорогоцінні метали та 

здачу їх переробній організації. Проводить щорічну індексацію основних фондів відповідно 

до індексів інфляції. 

- стипендіальний  та розрахунковий відділи – проводять нарахування заробітної плати та 

стипендій працівникам та студентам університету, утримання  податків в бюджет та  

єдиного внеску до пенсійного фонду. Цими ж відділами складається звітність та подається 

персоніфікована інформація до Пенсійного фонду та податкової інспекції. 

- фінансовий відділ бухгалтерії – веде  облік фінансових надходжень в розрізі їх джерел (плати 

на навчання, плати за проживання у гуртожитках, орендної плати, виручки їдальні та 

навчально-виробничої аптеки, стоматологічних послуг, ін.),  облік договорів, укладених 

університетом з постачальниками та виконавцями, проводить оплату по виставлених 

рахунках, веде розрахунки з підзвітними особами та облік касових видатків по бюджетних 

програмах відповідно до класифікації.  

- головний бухгалтер – координує роботу усіх відділ бухгалтерії відповідно до положень 

наказу про облікову політику ВУЗу, веде облік фактичних  видатків у розрізі бюджетних 

програм та аналізує їх по відношенню до касових видатків та сум заборгованостей (у разі її 

наявності), а також,  узагальнює  показники  фінансової діяльності, складає фінансову 

звітність. 

Бухгалтерія та економічний відділ тісно співпрацюють з господарською частиною у 

напрямку вирішення питань господарського функціонування ВУЗу, взаємного контролю по: 

- контингенту проживаючих у гуртожитках та оплаті за проживання 

- дотримання тарифів на комунальні послуги 

- достовірності показників лічильників енергоресурсів та води, тощо… 

В університеті працює відділ внутрішнього аудиту, який  планово здійснює перевірки та 

оцінює: фінансово-господарські операції на відповідність регуляторним вимогам; повноту, 

своєчасність і достовірність фінансової та іншої звітності, дотримання принципів і внутрішніх 

процедур обліку. Висновки аудиторської служби з різних напрямків діяльності університету 

дозволяють підвищити ефективність управління університетом.  
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3.19. Збереження закріпленого за закладом державного майна.  

У 2016 році були проведені  роботи на  загальну   суму  3394,5 тисяч гривень.  

 

3.20. Забезпечення захисту інтересів закладу, держави.  

З метою зміцнення фінансової дисципліни та більш ефективного збереження державного 

майна, додатково переукладені договори про повну матеріальну відповідальність у  

структурних підрозділах університету. 

Науково-педагогічні працівники університету ознайомлювалися з основними 

положеннями антикорупційного законодавства. 

Постійно працював антикорупційний комітет університету, який відповідає за дотримання 

антикорупційного законодавства, наказом затверджено план заходів, спрямованих на 

запобігання та виявлення корупції. 

3.21. Встановлення наукових, господарських зв’язків із навчальними закладами, науково-

дослідними та іншими установами, організаціями, підприємствами, в т. ч. зарубіжних країн, з 

метою підвищення ефективності роботи закладу.  

Протягогм 2016 року підписано угоди про наукову співпрацю з Університетом Ополе 

(Ополе, Польща), Медичним факультетом Вільнюського університету (Вільнюс, Литва), 

Європейською асоціацією шкіл громадського здоров’я (ASPHER) (Брюссель, Бельгія), 

Технологічно-природничим Університетом (Бидгощ, Польща), Вищою Школою Планування 

Стратегічного (Домброва Горніча, Польща), Центром когнітивних функцій Дондера кафедри 

біології психології Університету Радбоуда (Нейменгем, Нідерланди), Педагогічним 

факультетом Університету Південної Богемії (Чеське-Будейовіце, Чехія) Медичним центр 

“ADASSA'' (Дніпро, Україна) тощо.  

ЛНМУ реалізовує угоди про співпрацю в галузі науки, освіти та студентських обмінів з 

Ягелонським університетом (Краків, Польща), Познанським медичним університетом імені 

Кароля Марцінковського (Познань, Польща), Варшавським медичним університетом (Варшава, 

Польща), Люблінським медичним університетом імені Фелікса Скубічевського (Люблін, 

Польща), Шльонським медичним університетом (Катовіце-Забже, Польща), Гданським 

медичним університетом (Гданськ, Польща), Жешувським університетом (Жешув, Польща), 

Софійським медичним університетом (Софія, Болгарія), Інститутом політики та менеджменту у 

сфері охорони здоров’я Університету Еразма Роттердамського (Роттердам, Нідерланди) тощо. У 

цьому році Університет продовжив співпрацю з Європейською асоціацією шкіл громадського 

здоров’я (ASPHER), у межах якої було проведено Міжнародну літню школу основних 

мережевих партнерів на тему «Права людини у сфері охорони здоров’я: навчання і викладання» 

(18-22 липня 2016 р., м. Львів, України). ASPHER започаткував проведення щорічних шкіл на 

базі провідних університетів у різних країнах світу, для проведення третьої було обрано 

кафедру медичного права ЛНМУ.  

ЛНМУ продовжує розширювати міжнародну співпрацю і налагоджує роботу з Медичним 

університетом м. Варна (Варна, Болгарія), Медичною академією Литовського університету наук 

про здоров'я (Каунас, Литва), Університет Аль-Кудс (Абу Діс, Палестина), Джорджтаунським 

Університетом (Вашингтон, США), Маастріхським університетом (Маастріхт, Нідерланди), 

Медичним коледжем Катарського університету (Доха, Катар). 

3.22. Захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємницю, 

відповідно до Закону України „Про державну таємницю”.  

Патентно-ліцензійна і винахідницька робота Університету базується на правових основах 

захисту об’єктів інтелектуальної власності України (Цивільний Кодекс України. Книга 4 
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«Право об’єктів інтелектуальної власності», статті 418-470; Закон України «Про охорону прав 

на винаходи і корисні моделі» (№3678-12) і спрямована на створення, оформлення та охорону 

прав інтелектуальної власності співробітників, підвищення ефективності їх використання, 

пошук нових технологічних (технічних) рішень, що забезпечує підвищення якості науково-

дослідних робіт та дає можливість подальшого трансферу об’єктів інтелектуальної власності. 

Популяризація інтелектуального потенціалу нашого університету здійснюється шляхом 

подачі інформації про інноваційні наукові розробки в Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації, галузевий реєстр нововведень та для формування каталогу наукових 

розробок наукових та навчальних закладів Львівщини.  

 

3.23. Виконання екологічної  програми.  

1. Збір і вивіз твердих побутових відходів, утилізація відпрацьованих люмінесцентних 

ламп, паливно-мастильних матеріалів та використаних матеріалів медичного 

призначення одноразового використання проводяться постійно згідно укладених угод. 

2. Проведено озеленення території. Зелені насадження знаходяться в задовільному стані, за 

ними проводиться належний догляд. 

3. Чистота прилеглої території підтримується в належному стані. 

4. Проводиться формувальна обрізка дерев на території  університету. 

 

3.24. Встановлення сучасного технологічного обладнання у корпусах та гуртожитках 

закладу для забезпечення умов енергозбереження.  

1. Проведено поточні ремонти теплових пунктів: корпусу нормальної анатомії та  корпусу 

патологічної анатомії з встановленням лічильника обліку теплової енергії та з 

автоматичним регулюванням подачі теплоносія в залежності від температури 

навколишнього середовища. Виконані роботи по  забезпечують зменшення споживання 

теплової енергії і, відповідно,  зменшення  оплати за неї. Проведено ремонт та 

регулювання системи опалення   гуртожитків №4 і №5.   

2. Проведено ремонт, повірку та пусконалагоджувальні роботи вузлів  обліку теплової 

енергії.                                                                 

3. Забезпечується обов’язкове застосування енергоефективних приладів під час заміни 

ламп розжарювання, що вийшли з ладу. 

4. Під час проведення  ремонтів приміщень та споруд енергетичного господарства 

встановлюються  енергоефективні освітлювальні прилади. 

 

3.25. Дотримання чинного законодавства, активне використання засобів удосконалення 

управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни, фінансового стану закладу.  

У 2016 році послідовно виконувалися умови контракту відповідно до чинного 

законодавства України, активного використання засобів по удосконаленню управління вищим 

навчальним закладом, в тому числі по зміцненню договірної, трудової дисципліни, а також 

стосовно фінансового становища закладу. 

Прийняття на роботу, переведення та звільнення працівників проводилося із  

дотриманням  діючого трудового і пенсійного законодавства стосовно науково-педагогічних 

працівників. З боку працівників не було позовів до судових органів про порушення трудового і 

пенсійного законодавства. Жоден працівник університету не притягувався до кримінальної або 

адміністративної відповідальності за корупційні діяння. 

Відповідно до чинного законодавства створювалися плани роботи з обов’язковим 

зазначенням планового заходу, терміну виконання, відповідальної особи, виконавця. На 

оперативних нарадах постійно заслуховувалися поточні результати роботи по запланованим 

заходам. 
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Науково-педагогічним та іншим працівникам університету доведено основні положення 

нового Закону України „Про вищу освіту”. Крім того, також проводилися роз’яснення чинного 

законодавства, зокрема, Закону України „Про боротьбу з корупцією”, Кодексу Законів про 

працю України, положень пенсійного законодавства з метою ознайомлення їх про необхідність 

дотримання зазначених нормативних актів. За звітний період порушень антикорупційного 

законодавства допущено не було.  

Грубих порушень трудової дисципліни за звітний період працівниками університету 

допущено не було внаслідок своєчасних розробок і впровадження відповідних посадових 

інструкцій, наказів, роз’яснень. Також була дотримана законність при застосуванні навчання і 

праці у вихідні, святкові, неробочі дні. Додержувалися трудові права певних категорій 

працівників, визначених чинним законодавством. 

З метою запобігання корупційних проявів в структурних підрозділах університету згідно 

із затвердженим графіком проводилися тижні права, у т.ч. правові бесіди з роз’ясненням 

положень Закону України „Про боротьбу з корупцією”, були організовані періодичні 

консультації для студентів, їхніх батьків, юридичних та фізичних осіб, які згідно із контрактами 

проводять оплату за навчання. Відповідно до положень Болонської декларації неодноразово 

перевірялося вдосконалення  механізму контролю за дотриманням чинного законодавства 

науково-педагогічними працівниками під час семестрових навчальних занять та семестрового 

контролю.  

3.26. Проведення заходів по створенню в кожному структурному підрозділі закладу умов праці, 

відповідно до правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, санітарних і 

протиепідемічних правил.  

Ректорат, адміністрація господарської частини, служба охорони праці і комісія 

профкому з охорони праці університету спільними зусиллями розробили плани щодо 

покращення умов праці і попередженню виробничого травматизму.  

Впродовж  2016 року в університеті  не зареєстровано нещасних випадків виробничого 

характеру, професійних захворювань, отруєнь.  

В АГЧ один раз в тиждень проводяться виробничі наради, на яких розглядається 

питання про стан охорони праці, профілактики виробничого травматизму та пожеж. 

Всі працівники при прийнятті на роботу проходять вступний інструктаж в службі ОП, а 

проведення первинного та повторних інструктажів у підрозділах університету контролюється 

службою ОП. 

Службою охорони праці університету розроблені комплексні заходи з охорони праці для 

колективного договору. 

В 2016 році службою охорони праці було повністю переглянуто та поновлено 

документацію з охорони праці на всіх кафедрах та підрозділах університету  для проходження 

університетом акредитації з питань охорони праці. 

Службою охорони праці університету розроблено та видано методичний посібник з 

переліком питань та відповідей для перевірки знань з ОП для завідувачів кафедрами та 

керівників структурними підрозділами 

В 2016 році проведено навчання та перевірка знань (атестація) зі знання правил, норм, 

інструкцій з охорони праці та протипожежного захисту  в завідувачів кафедрами та керівників 

структурними підрозділами, а також в осіб, що працюють на ділянках з підвищеною 

небезпекою в кількості 182 чол. 

 Проведено профмедогляд при 1-й поліклініці співробітників університету, що працюють  

на роботах зі шкідливими умовами праці в кількості  92 чол. 

  

В учбових корпусах, гуртожитках, їдальнях, стоматологічному медичному центрі  та 

медичному коледжі перевірено опір заземлення електроустановок, заміряно опір ізоляції 

електромереж. 

 Проведено перевірку захисних засобів. 
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 В між кафедральній лабораторії електронної мікроскопії частково зроблена заміна 

силової та освітлювальної проводки, замінено труби холодного водопостачання, зроблено 

ремонт приміщень, паспортизація вентиляційної системи, знаходиться на заключній стадії. 

Проведено ремонт вентилятора на кафедрі фармацевтичної, органічної та біоорг. хімії. 

 В стоматологічному медичному центрі, в хімічному корпусі (кафедра  фармацевтичної, 

органічної та біоорганічної хімії) проведено профілактику та прочистку кисневої системи. 

 На кафедрі загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії проведено ремонт приміщень 

та коридору.  

 Постійно проводяться профілактичні та ремонтні роботи по обслуговуванню газових 

приладів та мереж в корпусах і гуртожитках університету.  

 Регулярно (2 рази в рік) проводяться інструктажі з протипожежної безпеки з 

працівниками університету з відміткою у відповідному журналі. Проводиться інструктаж зі 

студентами, які проживають у гуртожитках. 

Проведено технічне обслуговування, ремонт та перезарядка вогнегасників на суму 22827 

грн. 

 Перевірено тягу димоходів у всіх гуртожитках та корпусах університету. 

 В гуртожитку №8 проведено аварійне освітлення сходової клітки (секція А). 

Всі гуртожитки та структурні підрозділи університету забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння (вогнегасники, пожежні рукави). Додатково видано 15 шт. вогнегасників. 

Виконано просочення дерев’яних конструкцій даху в головному корпусі та в науковій 

бібліотеці. 

Перевірено надійність блискавкозахисту  в спортивно-оздоровчому таборі «Медик» м. 

Шацьк. 

Впродовж 2016 року в гаражі університету виконувався план першочергових заходів з 

профілактики виробничого травматизму. 

Контроль за дотриманням водіями “Правил дорожнього руху” і профілактичної роботи 

по ремонту а/транспорту покладено на завідувача гаражу. 

Водії гаражу щомісячно проходять інструктаж з охорони праці, а один раз в рік 

проходять навчання та атестацію з питань охорони праці та пожежної безпеки. 

Вся документація з охорони праці в гаражі ведеться на належному рівні. Постійно на 

оперативних нарадах з працівниками гаражу проводилась робота по підвищенню трудової 

дисципліни. 

Територія гаражу та бокси, де зберігаються автомобілі знаходяться в належному стані. 

 Щодня, перед виїздом на лінію та щовечора, після заїзду в гараж водії проходять 

профілактичний медичний огляд. 

 Щоденно проводиться технічний огляд автотранспорту. 

 В майстерні для ремонту автомобілів був зроблений ремонт . 

  

3.27. Виконання планів соціального розвитку колективу.  

Колективний договір є нормативним актом соціального партнерства, який регулює 

виробничі відносини, умови праці, її оплату й охорону, питання соціального розвитку 

колективу, його участь в управлінні університетом.  

Діючий колективний договір  прийнято на Конференції трудового колективу 27 квітня 2016 

року та зареєстровано Департаментом економічної політики за № 2301-1624 від 23. 05. 2016 

року  і його дія передбачена на 2016–2017 роки ( із протоколу № 4 від 27. 04. 2016р.).  

Колективний договір укладено і  схвалено загальними зборами трудового колективу з 

подовженою його дією до прийняття нового.   

У діючому колективному договорі 7 розділів, які сприяють забезпеченню соціального 

захисту співробітників, 3 розділи, які висвітлюють питання соціального захисту студентів, 150 

пунктів, що  виконуються в повному обсязі.  

Щорічно адміністрація та профспілковий комітет з метою ефективного використання 

фінансових ресурсів звітують перед Конференцією трудового колективу університету з питань 

фінансової діяльності, використання загальних та спеціальних фондів. 
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Згідно Колективного договору (Розділи I-VII) керівник установи  в особі ректора 

університету  забезпечує ефективну діяльність ЛНМУ ім. Данила Галицького виходячи з 

фактичних обсягів фінансування та раціонального використання коштів спеціального фонду, 

сприяє  розвитку та зміцненню матеріально-технічної бази  університету.   

Соціальний захист працівників  відображений в Колективному договорі та підсилений 

діючими положеннями, а саме  «Порядок і умови надання матеріальної допомоги», «Положення 

про преміювання працівників, встановлення надбавок і доплат до заробітної плати». Додатком 

до Колективного договору є також  «Комплексні заходи з охорони праці» (Додаток 6), в яких 

передбачено ремонт та обслуговування с/о табору «Медик», ремонт системи приточної 

системи, профілактика та прочистка кисневої системи та ін. , що складає в сумі = 268 тис грн. 

(Додатку 7).  

Колективним договором та відповідними його Положеннями передбачена матеріальна 

допомога, яка нараховувалась в розмірі від 50% мінімальної заробітної плати  до   посадового 

окладу в межах фонду заробітної плати (пункт 4.8). Надавалась матеріальна допомога  

колишнім працівникам університету, які відпрацювали в університеті понад 15 років в розмірі 

від  500 грн.  до   посадового окладу в межах фонду заробітної плати.  За звітний період 

матеріальна допомога склала 5 млн 166 951 тис. грн. із них  оздоровлення викладачів – 4 млн 

848276 тис. грн. На поховання мінімальна сума матеріальної допомоги складає від 3000 тис. 

грн. до посадового окладу із позабюджетних коштів і  = 300 243 грн. (пункт  4.10).  

Преміювання працівників університету здійснювалось за результатами роботи в звітному 

періоді в межах фонду заробітної плати. За звітний період було премійовано працівників на 

суму 1млн 505 999 тис. грн. (пункт 4.8, 4.9, 4.10, 4.14). За поданням зав. кафедри, керівників 

підрозділів,  Ради ветеранів та рішення профкому виділяли премію  співробітникам 

університету з нагоди ювілейних дат (60 років і більше),  які мали стаж роботи в університеті не 

менше 15 років, у розмірі  від  500 грн.  до   посадового окладу в межах фонду заробітної плати.     

(пункт  4.9).  

Працівникам університету, при звільненні у зв'язку з виходом на пенсію, виплачувалась 

одноразова допомога в розмірі: 3-х посадових окладів, якщо стаж роботи в університеті 

перевищував 25 роки, 2-х посадових окладів при   роботі в університеті  20 - 25 років і 1  

посадовий оклад – якщо стаж роботи в університеті складав понад 15 років (пункт  4.12).  

Адміністрація університету підтримує науковців проводячи   оплату:   інформаційних 

листів та методичних рекомендацій Укрмедпатентінформ;  друкування авторефератів та 

наукових статей аспірантам, оплату за видачу патентів. За звітний період було оплачено на 

суму 25 490 тис. грн. (пункти 4.2; 4.3). При зверненні співробітників здійснювалась фінансова 

підтримка при  друкуванні підручників, монографій, словників, рекомендованих МОЗ та ЦМК 

університету.  

Поряд з витратами на навчальну, наукову та господарську діяльність, адміністрація 

виділяє кошти на утримання в належному стані навчальних корпусів, гуртожитків, закладів 

громадського харчування, спортивно-оздоровчого табору (СОТ) „Медик”. Згідно комплексних 

заходів було виділено більше 300 тис.грн. 

У 2016 році співробітників та членів їх сімей  на пільгових умовах оздоровлено  в СОТ 

«Медик» 201 чол. на суму 425 215 грн. На дитяче оздоровлення витрачено  коштів з   

профбюджету працівників 68 192 грн., де оздоровлено 36 дітей співробітників університету. 

Загальна сума виплачена за путівки становить 95 552 грн.  Профкомом виділялась матеріальна 

допомога    малозабезпеченим  = 244 особам, яка  склала 149 650 грн. 

Студентам, батьки, чоловік або жінка, яких є працівниками університету і пропрацювали в 

університеті не менше двох років, а також студентам-співробітникам університету із стажем 

роботи в університеті не менше двох років, які здобувають освіту і є членами трудового 

колективу оплата за навчання в  університеті є зменшеною  на 50% (пункти 4.5). 

Студентам, які навчаються на контрактних засадах, при умові закінчення попереднього 

семестру на «відмінно» розмір плати за навчання зменшується на 15% від встановленої суми за 

наступний семестр (пункти 4.6). 

В період з 1 липня по 25 серпня   профком за згодою адміністрації проводив оздоровлення 

в м.Трускавці  ( Трускавецька філія ЛНМУ ім. Данила Галицького працівникам університету) 



 24 

співробітників університету, які потребували оздоровлення  11 чол. з пільговою оплатою за 

проживання в розмірі 25 грн. за добу (3450 грн.) (пункт  4.16).  

Проводили постійну виплату надбавки до заробітної плати співробітникам за  

складність і напруженість у роботі у розмірі від 10-25%. Для працівників, які вперше 

приймаються на роботу до університету така надбавка призначаєтьсь після відпрацювання в 

університеті не менше 12 місяців.  

Викладачам університету, які працюють з англомовними студентами, встановлено 

надбавку у розмірі 40% посадового окладу за складність і напруженість у роботі з дня 

виконання вказаної роботи. Виплата здійснюється  за рахунок спеціального фонду.  

Лікарям відомчих лікувальних закладів, котрі є навчальними клінічними базами для 

студентів та інтернів медуніверситету, згідно угод, зменшено  на 50% вартість путівки на 

курсах підвищення кваліфікації факультету післядипломної освіти мед університету (Розділ 

IV. Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації). 

У літній період студенти відпочивають та оздоровлюються в спортивно-оздоровчому 

таборі «Медик» (200 місць на зміну). СОТ «Медик» проводив свою роботу з 02.07.2016 р. по 

23.08.2016 р., причому можливість першочергового оздоровлення була надана студентам – 

інвалідам дитинства, із малозабезпечених сімей, постраждалим внаслідок Чорнобильської 

аварії, із сімей загиблих військовослужбовців, шахтарів, сиротам, напівсиротам, переселеним із 

Криму і зони АТО та іншим. Упродовж 4 змін, кожна з яких тривала 12 днів, оздоровилося 780 

студентів, аспірантів, магістрів, співробітників університету та осіб з інших організацій. 

Протягом квітня-травня та жовтня-листопада в СОТ «Медик» було проведено та 

завершено роботи з підготовки всіх підсобних приміщень харчового блоку, санітарних 

приміщень, спортивних ігрових майданчиків та флоту до літнього сезону.   

Упродовж літнього сезону в СОТ «Медик» до послуг відпочивальників функціонують 8 

спортивних майданчиків загальною площею 460 м
2
, 8 човнів та 10 катамаранів. 

Було забезпечено виконання та контроль за дотриманням вимог законів України “Про 

оздоровлення та відпочинок дітей”, “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення”, “Про пожежну безпеку”. З цією метою створено 

належні безпечні умови для відпочинку та оздоровлення студентів із числа неповнолітніх, сиріт 

та інвалідів у студентському спортивно-оздоровчому таборі «Медик», який розташований на 

території Волинської області, Шацького району, смт. Шацьк. 

Інструктори та рятівники, викладачі кафедри фізичного виховання і спортивної медицини 

провели чимало оздоровчо-фізкультурних та спортивно-масових заходів, змагань, конкурсів, 

дискотек, Свято Нептуна, традиційний пробіг, присвячений Дню Державного Прапора України, 

25-ї річниці незалежності України, відомим постатям Української держави, тематичні вечори до 

пам’ятних дат з історії України та забезпечили рятувальні роботи під час плавання, прогулянок 

на човнах, катамаранах і серфінгах, рибної ловлі. Усе це сприяло цікавому та комфортному 

відпочинку у таборі, розташованому в чудовому сосновому лісі на березі одного з 

найчарівніших Шацьких озер – озері Пісочне. 

 

Згідно прийнятого колективного договору і затвердженого плану робіт на 2016р. виконані 

наступні  роботи: 

 

Поточні ремонти, виконані підрядними організаціями: 

  

Крім робіт, про які було вказано вище, виконані наступні поточні ремонти: санвузлів  

гуртожитку №1 (2-а поверхи та кухня 1-го поверху); санвузлів гуртожитку №2; санвузлів 

гуртожитку №7; санвузлів другого поверху гуртожитку №4; душеві гуртожитку №3; душових 

3-го та 2-го поверхів гуртожитку №6; санвузла 3-го поверху теоретичного корпусу; санвузлів 4-

го поверху навчально-виробничої аптеки; санвузла 1-го поверху корпусу нормальної анатомії; 

санвузла  кафедри внутрішньої медицини №1;  системи холодного та гарячого водопостачання 

гуртожитку №3; системи водопостачання віварію; заміна частини покрівлі хімічного корпусу  

(над науковою лабораторією кафедри аналітичної хімії); покрівлі та водозливних труб 

хімічного корпусу; частини системи опалення в корпусі патологічної анатомії;  системи 

холодного водопостачання та вузла обліку гуртожитку №5; системи холодного та гарячого 
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водопостачання гуртожитку №3; заміна віконних конструкцій теоретичного корпусу; заміна 

віконних конструкцій хімічного корпусу; заміна віконних конструкцій однієї сходової клітки 

гуртожитку №7; приміщень ЦНДЛ; будівлі віварію; приміщення  віварію; електричної схеми 

для електропостачання комп’ютерної мережі головного корпусу; частини фасаду головного 

корпусу; фасад адміністративного корпусу медичного коледжу; лекційної аудиторії   медичного 

коледжу.  

 Проведені роботи по перевірці параметрів електробезпеки навчальних корпусів та гуртожитків. 

Виконана промивка, продувка та випробовування кисневих ліній Стоматологічного медичного 

центру, лабораторії кафедри фармацевтичної, органічної і біорганічної хімії та склодувної 

майстерні. Виконані роботи по монтажу аварійного освітлення в гуртожитку №2 та гуртожитку 

№8. Виконані роботи по вогнезахисту дерев’яних конструкцій горищних приміщень головного 

корпусу та дерев’яних конструкцій горищних приміщень наукової бібліотеки. Виконані роботи 

по технічному обслуговуванню, ремонту та перезарядці вогнегасників. Виконано лабораторне 

випробовування захисних ізолюючих засобів. Проведено монтаж та наладку засобів охоронної 

сигналізації. 

 

 

Силами працівників господарського відділу університету виконані санітарні побілки та  поточні 

ремонти на наступних об’єктах: 

 

 

Об’єкт  Приміщення Загальна площа  

(м?) 

Гуртожиток №2 Їдальня КСХ - 1 644 

Гуртожиток №3 Загальний коридор 3-й поверх  291 

Гуртожиток №4 Житлова кімната - 1 63 

Гуртожиток №7 Читальний зал – 1   

Житлова кімната - 1 

182 

Гуртожиток №8 Кухні – 10 

Житлова кімната - 1 

737 

Гуртожиток №9 Ремонт бетонних підлог 18 

Міжкафедральна Лабораторія  

електронної мікроскопії 

Підлога з плитки 

Лабораторії - 9 

120 

621 

Кафедра фізичного виховання і 

спортивної медицини  

Коридор борцівського залу 143 

Кафедра загальної гігієни Навчальна  аудиторія - 2 658 

Кафедра фармацевтичної, 

органічної і біоорганічної хімії 

Кабінет – 1  

Коридор ІІІ пов. (корпус фармхімії) 

125 

223 

Кафедра загальної, 

біонерганічної, фізколоїдної 

хімії 

Навчальні аудиторії – 2 

Коридор, викладацька – 1 

Наукова лабораторія - 3 

932 

Кафедра мікробіології Навчальні аудиторії - 3 210 

Кафедра фармакогнозії і 

ботаніки  

Підпірна стіна 

Наукова лабораторія (без фарбування 

підлоги) 

2,4 м? 

172 

Кафедра  нормальної анатомії Коридор кафедри – 2 

Навчальна аудиторія - 1 

447 

Відділ метрології  Лабораторія - 1 74 

Навчальний відділ Кабінет - 1 104 

Побутове приміщення бригади 

№2 

Фарбування підлоги 22 

Теоретичний корпус Дах над тамбуром 

Аудиторія №1А,2А (відкоси, стіни) 

6,8 

238 

ЦНДЛ Ізоляція фундаментів 54 
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Туалет – 1 

Лабораторія – 1 

Коридор (тамбур) 

87 

Кафедра біохімії Навчальна аудиторія  – 1 

Лаборантська - 1 

358 

Головний корпус Коридори 2, 3 пов. 

Канцелярія - 1 

102 

113 

Відділ інформатизації Кабінет -1 153 

Юридичне бюро Кабінет - 1 73 

Кафедра організації і економіки 

фармації, технології ліків та 

фармакоекономіки ФПДО 

Навчальна аудиторія - 1 150 

Кафедра патологічної анатомії 

та судової медицини 

Реставрація  віконних блоків – 5 11,7 

Кафедра анестезіології та 

інтенсивної терапії ФПДО 

Методичний кабінет - 1 140 

Навчальний імітаційний центр   

вул.Мечнікова 

Аудиторій  – 8 

Коридор – 1   

569 

Кафедра токсикологічної  та 

аналітичної хімії 

Лабораторія – 1 

Коридор– 1 

194 

Кафедра фармацевтичної хімії 

ФПДО 

Лаборантська - 1 38 

Віварій (нижній) Коридор, сходова клітка 156 

 

 

3.28. Забезпечення дієвої роботи студентського наукового товариства та Ради молодих 

вчених вищого навчального закладу.  

Студентське наукове товариство Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького об’єднує наукові гуртки, які працюють на всіх кафедрах університету. У 

2016 році загальна кількість членів Студентського наукового товариства університету складає 

близько 900 осіб. 

Координують роботу наукових гуртків Рада СНТ університету та Ради СНТ факультетів. 

Вони ініціюють організацію та проведення  студентських наукових конференцій, семінарів та 

тренінгів. Популярними серед студентів є зустрічі за круглим столом для обговорення 

актуальних медичних проблем, до участі у яких студенти запрошують не лише викладачів 

університету, але й працівників практичної охорони здоров’я.  Цього року студентами було 

організовано і проведено 15 зустрічей за круглим столом.. 

Студенти, що працюють у наукових гуртках при кафедрах університету брали участь у 

конференціях, конгресах і науково-практичних семінарах, що відбувались в різних містах 

України (Київ, Вінниця, Івано-Франківськ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Полтава, 

Тернопіль, Ужгород, Суми, Чернівці)  та за її межами (Польща, Болгарія, Словаччина, Австрія, 

Німеччина, Угорщина, Бельгія). Цього року на міжнародній студентській конференції в Софії 

було відзначено дипломом 2-го ступеня роботу студента 2-го курсу стоматологічного 

факультету нашого університету Дениса Штибеля. 

Традиційно щороку навесні Студентське наукове товариство проводить загально-

університетські конференції. У квітні 2016 року відбулась 77-а конференція «Досягнення 

сучасної медицини», учасниками якої стали близько 500 студентів – авторів наукових робіт. 

Результати проведених ними наукових досліджень були представлені у вигляді усних та 

стендових доповідей, а усі роботи учасників конференції увійшли до електронного збірника тез.  

Товариство молодих вчених університету об’єднує науково-педагогічних працівників 

визначеної вікової категорії – віком до 35 років. До реєстру молодих науковців університету 

цього року увійшло 314 осіб. Основною метою Ради товариства молодих вчених є поширення 
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інформації для зацікавлених про фахові та політематичні  наукові форуми в Україні та за її 

межами, ініціювання та участь в організації таких заходів. Впродовж 2015-2016 рр. молоді 

науковці університету були учасниками майстер-класів по першій медичній допомозі, 

пластичній хірургії та здоровому харчуванню, Канадсько-української міжнародної науково-

практичної конференції “Актуальні питання дитячої урології” спільно з dr. Frank Papanikolauта 

prof. Valid Farhrat з Sick Kids Hospital. Toronto. Canada.. наукового симпозіуму з міжнародною 

участю “Різдвяні читання: харчова алергія – проблема XXI ст.”, майстер-класу з деканом 

Королівського коледжу Лондону Денисом Угрином “Принципи проведення наукового 

дослідження.”;  разом з студентським науковим товариством організували та провели “Дні 

науки” за участю інституту біології клітини НАН України в рамках якого було проведено 

хірургічні майстер-класи та тренінги, а також екскурсії в музеї патології. 

Цього року Рада товариства разом з науковим відділом університету та Центром розвитку 

досліджень, трансферу технологій, міжнародної наукової інтеграції ініціювали, організували та 

провели конкурс молодих науковців, результати якого дозволили визначити рівень наукових 

здобутків конкурсантів. Участь у Конкурсі взяли 63 особи. Переможцями Конкурсу в номінації 

«Кращий молодий науковець року ЛНМУ» стали: І місце – Білий Ростислав Олександрович, 

доктор біологічних наук; ІІ місце – Мицик Юліан Олегович, кандидат медичних наук; ІІІ місце 

– Думич Тетяна Ігорівна, кандидат біологічних наук. 

 

3.29. Виконання програми виховної роботи у закладі.  

Виконання програми виховної роботи Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького МОЗ України у 2016 році регламентувалося Законом України «Про 

вищу освіту», Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами 

МОН України, наказами МОЗ України від 27.11.08 № 687 «Про покращання виховної роботи в 

вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах І-IV рівнів акредитації, закладах 

післядипломної освіти і закладах охорони здоров’я», від 26.08.2015 № 545 “Про підготовку до 

початку 2015/2016 навчального року та організацію його проведення”, від 05.10.2016 р. № 1043 

“Про затвердження Плану пріоритетних заходів вищих навчальних закладів та закладів 

післядипломної освіти МОЗ України у 2016/2017 навчальному році”, листами ЦМК з вищої 

медичної освіти МОЗ України, наказами ЛНМУ імені Данила Галицького, Статутом ЛНМУ 

імені Данила Галицького, наказами ректора університету, планом основних заходів з виховної 

роботи та календарним планом виховної роботи і гуманітарної освіти Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.  

До виховної роботи зі студентами,  іноземними студентами, студентами, які проживають у 

гуртожитках, слухачами та лікарями-інтернами ФПДО було залучено заступники деканів з 

виховної роботи факультетів та 655 кураторів з числа науково-педагогічних працівників. До 

виховної роботи долучалися члени студентської Ради та профкому студентів, громадських 

організацій та творчих об’єднань, клубів, гуртків, СТЕМів, колективів художньої 

самодіяльності та Народних колективів, спортивних секцій, громадських оздоровчо-

фізкультурних та спортивних клубів, інструктори спортивно-оздоровчого табору «Медик», 

працівники музеїв, газети «Аlma Mater», прес-центру ЛНМУ імені Данила Галицького. 

Координацію їх діяльності здійснювали відділ гуманітарної освіти і виховання, координаційна 

рада з гуманітарної освіти і виховання, студентського спорту та здорового способу життя.  

Упродовж року було проведено 830 виховних заходів, які були  присвячені знаменним 

подіям (386), національно-культурним традиціям (165), провідним вченим, політичним діячам 

(168), пам'ятним подіям університету (111), серед яких заходи з відзначення знаменних дат 

університету, факультетів, кафедр, присвячені професорам університету, учасникам 

визвольного руху, професорам засудженим під час комуністичного режиму, репресованим та 

розстріляним 1941 році, громадсько-політичним діячам, які працювали та вчилися в 

університеті, працівникам учасникам ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, активним 

учасникам Революції на Граніті та Революції Гідності, працівникам університету учасникам 

АТО; присвячені вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні, Героїв, полеглих за Україну в 

зоні АТО, видатним українським постатям – І. Франку (з нагоди 100-річчя з дня смерті та 160-

річчя від дня народження), Т. Шевченку, Є. Коновальцю, С. Петлюрі, Р. Шухевичу, 

Є. Петрушевичу, М. Гоголю, В. Івасюку, М. Тарнавському, М. Шашкевичу; річницям 
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заснування УПА, проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР, утворення ЗУНР, завершення Другої 

світової війни, 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи, прийняття Конституції України, 25-й 

річниці Незалежності України, а також Дню Матері, Дню Героїв України, Всесвітньому дню 

здоров’я, Дню медичного працівника, Дню молоді, Дню української писемності, Дню 

Захисника України, Дню Гідності та Свободи, Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту, 

Дню пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій, а також багато інших заходів. 

Проводилися лекції, тематичні вечори, круглі столи, бесіди, конференції на різноманітні 

теми, а саме: «Україна – єдина країна», «АТО – захист цілісності Української держави», 

«Революція Гідності – Шлях до Соборності», «Михайло Грушевський: людина, історик, 

політик», «Історія окремих національних груп на території України та Львівської області», 

«Формування здорового способу життя», «Історія національних меншин на території України 

та Львівської області» за участі студентів, переведених з Криму, Луганської та Донецької 

областей, представників громад нацменшин; «Про запобігання корупції, злочинних проявів, 

посадових зловживань, хабарництва, їх профілактику і посилення контролю за негативними 

явищами у викладацькому та студентському середовищі»; з пропаганди здорового способу 

життя, відмови від шкідливих звичок за тематикою «Антинаркотик», «Тверезість», «Життя без 

куріння», «День діабету», «АнтиСНІД», «Студенти за ЗСЖ»; «Всесвітній день здоров’я», «Рак 

молочної залози – проблема сучасності», «День професійного самовизначення», «Знай свої 

права»; «Права людини» у рамках Всеукраїнського тижня права; «Тиждень прав людини у 

сфері охорони здоров’я» – кафедра медичного права ФПДО. Оформлено та встановлено 

тематичні стенди з питань реалізації і захисту прав людини. Проводилися фестивалі КВК, «Що? 

Де? Коли?», конкурси СТЕМів, «Брейн-ринг”; екскурсії з відвідуванням театрів і музеїв, 

пам’яток історичної спадщини України тощо. 

 Студентами – учасниками волонтерського руху проведено 436 заходів, серед яких: 

благодійні акції, тематичні лекції, семінари, бесіди, круглі столи спрямовані на боротьбу з 

наркоманією, алкоголізмом, туберкульозом, діабетом, онкопатологією, хворобою Альцгеймера, 

хворобою, яку спричинює вірус Ебола; доброчинна допомога ветеранам війни та праці, 

сиротам, особам стаціонарних інтернатних та реабілітаційних установ, сім'ям загиблих під час 

виконання службових обов'язків у зоні АТО; участь у зборі коштів для закупівлі необхідного 

обладнання учасникам АТО; походи в дитячі будинки та опікування дітьми Львівської обласної 

психіатричної лікарні, шкіл-інтернатів Львова, Рава-Руської, Червонограду, Сколе, дитячого 

будинку «Добре серце» с. Новий Милятин, невиліковно хворими у шпиталі ім. Митрополита 

Андрея Шептицького та пацієнтами геріатричного пансіонату; проведено донорські дні, Дні 

милосердя та благодіяння, футбольні та баскетбольні турніри, симуляційні змагання «Галицькі 

медичні раллі» в Тисовці; навчання та оволодіння практичними навичками з невідкладних 

станів та військово-медичної допомоги, симуляційні навчання медичної допомоги при 

терористичному акті, всеукраїнський проект «Медичний волонтер»; заняття в клубах за 

інтересами – «English club», «Polska jest prosta», «Курси сурдоперекладу для студентів ЛНМУ»; 

випуск студентського медичного журналу «Harley Street» та відео-інформаційного вісника 

«ЛНМУ news»; спортивні заходи «Велопікнік», веломарафон «Дорогою Героїв», «Спортивно-

медичний квест»;  екоекспедиції «Чиста Говерла», «Чистий берег Дністра», «Чистий берег о. 

Пісочне»; проведення семінарів із збереження довкілля в спортивно-оздоровчому таборі 

«Медик» смт. Шацьк,  «За чисте Довкілля»; толоки з упорядкування території університету, 

лісопарку «Погулянка», Музею народної архітектури та побуту «Шевченківський гай», 

території Державного історико-культурного музею-заповідника «Личаківський цвинтар» 

(зокрема, упорядкування могил 20 професорів університету, які поховані на його території) 

тощо. 

 Упродовж року колективи художньої самодіяльності брали участь у 17 міських, 

обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях. Так, з 4 липня по 22 серпня 2016 року 

Народний ансамбль танцю «Горицвіт» гідно представляв Україну на міжнародних фестивалях у 

Франції, провів більше 20 сольних концертів і виступів у будинках перестарілих, дитячих 

закладах у різних містах Франції та отримав найпрестижнішу премію фестивалю – «Кубок 

глядацьких симпатій»; Народна хорова капела «Музи Гіппократа» брала участь у фольклорних і 

хорових фестивалях Чехії (Прага) та Німеччини (Дрезден). 
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Здійснювалася співпраця з органами місцевої влади та загальноосвітніми навчальними 

закладами щодо професійної орієнтації абітурієнтів; співпраця з громадськими та релігійними 

організаціями щодо виховання у медичних працівників, українських та іноземних студентів і 

науковців почуття відповідальності за життя та здоров’я кожної людини, родинні цінності, 

вшанування кожного зачатого життя, попередження випадків небажаної вагітності та її 

переривання в контексті загальнолюдських цінностей. 

Створено умови та забезпечено постійний контроль, щодо обов’язкового володіння 

викладачами університету державною мовою та однією з іноземних. 

Забезпечено роботу студентської Ради університету, первинної профспілкової організації 

студентів, студентського самоврядування факультетів і гуртожитків та інших громадських 

організацій та об’єднань, з обговоренням питань, щодо виконання студентами своїх обов’язків, 

захисту прав студентів, сприяння гармонійному розвитку особистості, якості навчання, 

успішності, дисципліни та поведінки студентів, їх дозвілля; анонімного анкетування, контролю 

за дотриманням правил проживання у гуртожитках та їх санітарного стану; проведеню 

конкурсу на звання кращої кімнати. Проводилася активна співпраця із земляцтвами іноземних 

студентів, які навчаються в університеті. Здійснювалася робота студентського самоврядування 

та структурних підрозділів університету у напрямку національно-патріотичного виховання, 

пропаганди кращих здобутків українського суспільства, виховання почуття гордості здобувачів 

вищої освіти за свою Батьківщину. Впроваджено у практику вибіркове проведення занять та 

семінарів з фахових дисциплін іноземною мовою для здобувачів вищої освіти та викладачів, які 

ведуть заняття з іноземними студентами англійською мовою, громадян України. 

Здійснювалися заходи щодо організації студентського дозвілля, особливо у вечірній час та 

вихідні дні, шляхом створення належних умов харчування та відпочинку студентів та лікарів-

інтернів; забезпечено систематичне чергування викладачів, відповідальних за виховну роботу, в 

гуртожитках (згідно із затвердженими планами та графіками чергувань).  

Забезпечено контроль адміністрації за станом гуртожитків при активній участі 

студентського самоврядування. Проводилися огляди-конкурси на кращу кімнату в 

студентських гуртожитках, залучалися студенти, слухачі та лікарі-інтерни до вирішення питань 

упорядкування гуртожитків, спортивних майданчиків та прилеглих до них територій. 

Проводилася постійна робота з удосконалення самоврядування гуртожитків. 

Забезпечено роботу відповідального та уповноваженого з питань запобігання та виявлення 

корупції, антикорупційного комітету університету та неухильне виконання заходів, передбачених 

Законом України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 

стратегія) на 2014 - 2017 роки» від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII, Закону України «Про 

запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції», наказів 

МОЗ та МОН України, спрямованих на запобігання та виявлення корупції, плану заходів МОЗ 

України, спрямованого на запобігання та виявлення корупції від 19.02.2016 р. та наказу по 

університету від 23.02.2016 р № 600-з “Про доповнення до плану заходів, спрямованих на 

запобігання та виявлення корупції, усунення причин корупції на 2016-2017 роки”, виконання 

плану заходів та антикорупційної програми, затверджених наказами ректора №3534-з від 

23.12.2015 р., №3535-з від 23.12.2015 р.  Здійснювалося виконання заходів щодо запровадження 

дієвого зв’язку із громадськістю, щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в 

університеті шляхом активізації роботи “Гарячої телефонної лінії”, “Телефону довіри”, штабу 

“Студентський гуртожиток”, “Пошти студентської довіри”, “Поштової скриньки довіри” – з 

метою оперативного вирішення проблем, які можуть виникати у здобувачів вищої освіти, 

профілактики запобігання та виявлення корупції, посадових зловживань і хабарництва, аналізу 

та розгляду на засіданнях антикорупційного комітету, ректорату, Вчених рад факультетів та 

університету. За участі студентської ради та представників іноземних земляцтв проводилося 

анонімне анкетування здобувачів вищої освіти навчальною частиною, деканатами щодо фактів 

корупційних діянь та хабарництва, якості навчально-виховної роботи, умов проживання в 

гуртожитках, використання української мови в навчальному процесі, оцінки діяльності 

адміністрації університету, результати якого обговорювалися на Вчених радах університету, 

факультетів, засіданнях ректорату, зборах студентської ради, антикорупційного комітету. 

Проводилися зустрічі працівників ГУ НП у Львівської області, Личаківського відділу НП у 

Львівської області зі здобувачами вищої освіти та професорсько-викладацьким складом з 
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ознайомленням та обговоренням питань про запобігання злочинних проявів корупції, 

посадових зловживань, хабарництва.  

Проводилася постійна виховна робота серед іноземних студентів з формування у них 

поваги до культурної та духовної спадщини українського народу, традицій та історії держави. 

Посилено контроль за виконанням іноземними громадянами вимог чинного законодавства 

щодо статусу їх перебування на території України та дотримання правил внутрішнього 

розпорядку. Спільно з працівниками ГУ НП у Львівської області, Личаківського відділу НП у 

Львівській області та представниками земляцтв іноземних студентів здійснювалися заходи 

щодо гарантування безпеки перебування іноземних громадян на території України, 

недопущення виникнення конфліктних ситуацій, у тому числі міжетнічного та релігійного 

характеру, між іноземними студентами і громадянами України. На території студентського 

містечка постійно працювали помічники дільничного інспектора та патрульна поліція, яка 

спільно зі студентськими радами гуртожитків проводила роз’яснювальну та профілактичну 

роботу серед українських та іноземних студентів. Забезпечено оперативне вирішення 

побутових і соціальних проблем іноземних студентів, дотримання вимог міждержавних 

договорів і угод. 

Проводилася консультативна та роз’яснювальна робота серед здобувачів вищої освіти, 

співробітників та населення Львівщини із залученням викладачів кафедри медичного права, 

працівників юридичного відділу, прес-центру та всеукраїнського видання університету, 

провідних вчених університету, членів батьківського комітету, студентів громадських 

об’єднань, виступи на Львівському державному телебаченні та радіо у спеціальних програмах 

“36,6” та “Семестр” з питань запобігання та виявлення корупції, вивчення антикорупційного 

законодавства, змін до нього та до існуючої судової практики, вирішення спорів у цій сфері. 

Для забезпечення умов здорового способу життя студентів з урахуванням фізіологічних 

норм оздоровчої рухової активності та спортивного удосконалення студенти залучалися до 

занять у 16 спортивних секціях (4 з яких – для студентів-іноземців), 4 спортивних клубах, 8 

спортивно-громадських, 11 оздоровчо-фізкультурних, у яких займалися постійно або 

епізодично близько 3000 здобувачів вищої освіти, викладачів та членів їх сімей. У 119 

спортивно-масових та оздоровчо-фізкультурних заходах, у тому числі 49 обласного, 

всеукраїнського та міжнародного рівня, взяло участь близько 3000 студентів. У 22 

міжнародних та всеукраїнських змаганнях студенти вибороли 50 призових місць, а у змаганнях 

обласного рівня студенти вибороли 213 нагород. Виконано 3 нормативи майстра спорту 

України, зокрема 2 – зі стрільби з лука та 1 – з паверліфтингу. До Всесвітнього дня здоров’я в 

університеті було проведено спортивно-масові та оздоровчо-фізкультурні заходи із залученням 

близько 2000 студентів та понад 300 викладачів і співробітників.  

Університет є основною базою для тренувань інвалідів-спортсменів зі стрільби з лука (35 

неповносправних), членів спортивного-стрілецького клубу «Медін» та збірної команди України 

паралімпійців, які були переможцями Чемпіонатів Європи і Світу та учасниками 

Паралімпійських ігор 2016 року. Студенти – члени спортивно-стрілецького клубу університету 

«Медін» та баскетбольного клубу «Медін» є постійними учасниками Міжнародних і 

Всеукраїнських змагань.  

Упродовж року найголовніші заходи, які були присвячені знаменним подіям, національно-

культурним традиціям, провідним вченим, політичним діячам, а також здобуткам університету 

в педагогічній, науковій, лікувальній, гуманітарній та виховній діяльності, оперативно 

висвітлювалися в обласних та всеукраїнських засобах масової інформації, програмах 

Львівського телебачення «Семестр», «36,6», на офіційному сайті та в періодичних виданнях 

університету. 

 

3.30. Забезпечення повного впровадження української мови у навчальний процес.  

Освітній процес у Львівському національному медичному  університеті імені Данила 

Галицького здійснюється виключно українською мовою для вітчизняних студентів. Для 

студентів іноземців можливе навчання трьома мовами: українською, російською та англійською 



 31 

(за вибором чужоземних студентів). Усі студенти-іноземці вивчають українську мову в обсязі, 

передбаченому для рівня В2 володіння іноземною мовою. 

3.31. Забезпечення покращення викладання іноземної мови у навчальному закладі.  

Серед основних засобів покращення викладання іноземної мови є підвищення мотивації 

студентів до її вивчення, розуміння важливості оволодіння іноземною мовою на належному 

рівні для майбутньої кар’єри, використання засобів активізації мовленнєвої діяльності 

студентів. Використання в освітньому процесі лінгафонного кабінету кафедри іноземних мов 

забезпечує покращення знань та комунікативних здібностей студентів  при вивченні 

нормативних дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова за професійним спрямуванням», а 

також курсів за вибором «Англійська мова» та «Іноземна мова (друга)». Для здобувачів освіти 

створено умови вивчення іноземних мов в Університеті впродовж усього періоду навчання. 

Сучасне електронне обладнання лінгафонного класу надає можливість візуалізації та слухової 

демонстрації навчального матеріалу, відповідно, на занятті покращується засвоєння основних 

видів діяльності. Щоб покращити основні навички фахової комунікації у лінгафонному кабінеті 

використовуються медичні фахові тексти, які озвучені носіями мови. Для засвоєння медичної 

лексики та основних термінотворчих елементів викладач використовує тестові завдання та 

візуалізацію основних частин тіла. Для покращення навичок письмового дискурсу, 

використовуються електронні тести різного характеру і рівня складності. Аудіювання 

забезпечується сучасними науково-популярними і спеціалізованими текстами та діалогами. За 

допомогою сучасного обладнання викладач може вести дискусію як з усіма студентами, так і 

прослуховувати кожного студента окремо. На заняттях використовуються ліцензійні 

відеоматеріали медичного характеру. Для занять в лінгафонному класі розроблено спеціальні 

уроки, які включають завдання з використанням основних видів діяльності. Відповідно до 

сучасних наукових досліджень студент може засвоїти 10% матеріалу, який читає, 26% - який 

чує, 30% - який бачить, 50% - чує і бачить, 70% - який проговорює і 90% матеріалу засвоюється, 

коли студентом демонструються комунікативні навички одночасно з практичним 

застосуванням. Тому використання лінгафонного кабінету при вивченні іноземних мов є 

доцільним, актуальним і вкрай необхідним.  

 

  

3.32. Додержання умов колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку 

закладу.  

Згідно  внутрішнього розпорядку університету, який доведено до кожної кафедри та 

підрозділу університету,    встановлений 5-денний 40-годинний робочий тиждень для 

працівників, вихідні дні – субота, неділя, для професорсько-викладацького складу робочий 

тиждень становить 36 годин.  

Тривалість робочого дня наукового, навчально-допоміжного і адміністративно-

господарчого персоналу 8 годин; для осіб зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними 

умовами праці та неповнолітнім – скорочений робочий день відповідно до чинного 

законодавства України;  для професорсько-викладацького складу – згідно з розкладом занять на 

семестр; для окремих категорій працівників – за узгодженням із профспілковим комітетом.  

За звітний період   необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 ст.40 КЗпП 

України не виникало. 

Працівники в надурочний робочий час залучалися, як виняток, і лише за згодою з 

профспілковим комітетом та оплатою у відповідному розмірі. Робота у святковий, неробочий 

день оплачувалася згідно з чинним законодавством. 

Запроваджений підсумований облік робочого часу для працівників, умови роботи яких 

неможливі з додержанням щоденної або щотижневої тривалості робочого часу (сторожів). 

Зміна та перегляд норм праці проводилися за погодженням з профспілковими комітетом при 
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забезпеченні гласності. Навчальне навантаження в об’ємі менше тарифної ставки 

встановлювалося лише за письмовою згодою працівника. 

За звітний період не  виявлено порушень працівниками трудової дисципліни, правил 

внутрішнього трудового розпорядку (Розділ III. Робочий час та відпустки). 

Значне місце у колективному договорі посідають питання охорони праці. Співробітники 

університету, які працюють на роботах зі шкідливими умовами праці, а також із 

забруднюючими факторами, забезпечені згідно встановлених нормативів за рахунок фонду з 

охорони праці спеціальним одягом,  засобами індивідуального захисту, миючими та 

дезінфікуючими засобами, аптечками першої медичної долікарської допомоги потерпілим. 

Перед тим, як працівника прийняти на роботу за укладеним трудовим договором під час 

співбесіди йому роз’яснювалися  його права, обов’язки, інформовано про умови праці, права на 

пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і 

даного колективного договору (Розділ V. Умови та охорона праці) 

Завдяки виваженій і продуманій роботі адміністрації та підтримці профспілкової 

організації в колективі домінує здорова морально-психологічна атмосфера.  

   

 

3.33. Діяльність закладу відповідно до Статуту.  

 Відповідно до Статуту університет здійснює наступні види діяльності : 

 підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями 

висококваліфікованих фахівців за ступенями вищої освіти „молодший спеціаліст”, 

„молодший бакалавр”, „бакалавр”, „магістр”, „доктор філософії”, „доктор наук”; 

 підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади; 

 підготовка в інтернатурі, лікарській резидентурі та клінічній ординатурі вітчизняних та 

іноземних громадян; 

 навчання вітчизняних студентів за програмою підготовки офіцерів медичної служби 

запасу; 

 спеціалізація, перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування медичних і 

фармацевтичних кадрів; 

 медична практика згідно з отриманою ліцензією; 

 науково-дослідна робота. 

                                                                                                                                     

3.34. Своєчасний щорічний звіт за результатами діяльності, передбаченими Контрактом, а за 

вимогою Міністерства - достроковий.  

Щорічний звіт за результатами діяльності, передбаченими Контрактом, подається в 

зазначені терміни. Дострокових звітів не вимагалось. 

 

3.35. Щорічний звіт перед конференцією трудового колективу закладу з питань, що 

відносяться до її компетенції як органу громадського самоврядування.  

Щорічний звіт ректора перед конференцією колективу університету за результатами 

діяльності за 2016 рік заплановано на березень-квітень  2017 року. 
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