
 

Звіт про виконання умов контракту № 907 від 26 жовтня 2017 року   

Зіменковським Борисом Семеновичем  

ректором Львівського національного медичного університету  

імені Данила Галицького   

за 2017 рік 
 
 
 

В умовах глобалізаційних інтеграційних процесів сучасності роль та значення освіти і 
науки, її модернізації, підготовки фахівців, здатних успішно вирішувати проблеми на шляху до 
поставленої мети, надзвичайно актуальні. 

Освітня, наукова і інноваційна діяльність Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького у 2017 році здійснювалась на основі базових положень 
Законів України „Про вищу освіту”, „Про освіту”, „Про наукову та науково-дослідну 
діяльність”, Статуту університету та інших нормативно-правових актів України. 
 Послідовну увагу приділено мною виконанню статей контракту в розділі 6 “Керівник 
зобов’язаний забезпечити”, а саме: 
 
 

1) Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на відповідних рівнях 
вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти.  
 

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького 
підготовка кваліфікованих фахівців для забезпечення потреб сучасної медичної і 
фармацевтичної галузі, здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про вищу освіту» 
від 01.07.2014 № 1556- VII  і «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145- VIIІ, з урахуванням завдань, 
визначених Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 
України, нормативно-правовими та розпорядчими документами Міністерства освіти і науки і  
Міністерства охорони здоров’я України.  

Підготовка фахівців з вищою освітою в ЛНМУ імені Данила Галицького здійснюється за 
відповідними освітніми та науковими програмами на другому (магістерському),  третьому 
(освітньо-науковому) і науковому рівнях у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 
спеціальностями 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 228 «Педіатрія», 226 «Фармація, 
промислова фармація», 223 «Медсестринство».  

Стандарти вищої освіти підготовки магістрів за кожною спеціальністю розробляє та 
затверджує МОН України з урахуванням пропозицій МОЗ України і галузевих об’єднань 
організацій роботодавців. Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст 
проводиться відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти, затверджених МОН України у 
2003 р. і навчальних планів для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за відповідними 
спеціальностями, затвердженими МОЗ України у 2009 р. (із змінами, внесеними, відповідно до 
наказів МОЗ України від 08.07.2010 № 539, 541, 542 і 543 та листа МОЗ України від 24.03.2015 
№08.01-47/8986). 

Відповідно до стандартів вищої освіти та з урахуванням рекомендацій МОЗ України 
(листи МОЗ України від 25.07.2016 № 08.01-30/19087 та від 05.09.2017 № 23-01-9/372) у ЛНМУ 
імені Данила Галицького розроблено і затверджено Вченою радою освітні програми для 
відповідних рівнів вищої освіти в межах спеціальностей, що визначають вимоги до рівня освіти 
осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; перелік навчальних дисциплін і 
логічну послідовність їх вивчення; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 
програми; очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач відповідного 
ступеня вищої освіти. Освітні (освітньо-професійні) програми підготовки фахівців за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 222 
«Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація» розглянуто і затверджено Вченою радою 
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ЛНМУ імені Данила Галицького 25.05.2016 р. (протокол №4-ВР).  У зв’язку з внесенням змін 
до затвердженого Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти Постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2017 №53 Освітня 
програма підготовки магістрів за спеціальністю 228 «Педіатрія» розроблена і затверджена 
Вченою радою ЛНМУ імені Данила Галицького 24.05.2017 р. (протокол №4-ВР). 

На підставі освітніх програм фахівцями Університету розроблено навчальні плани за 
кожною спеціальністю, які визначають перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах 
ЄКТС; послідовність вивчення дисциплін; форми проведення навчальних занять та їх обсяг; 
графік навчального процесу; форми поточного і підсумкового контролю. Навчальні плани 
підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров’я» спеціальностей 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація» затверджені 
наказом ректора від 02.06.2016 № 1605-з, а для спеціальності 228 «Педіатрія» - наказом від 
02.06.2017 № 1590-з. 

Освітньо-наукові програми та навчальні плани з підготовки доктора філософії (Ph.D) за 
третім (освітньо-науковим рівнем вищої освіти за спеціальностями: 221 Стоматологія, 222 
Медицина,  226 Фармація, промислова фармація затверджені Вченою радою ЛНМУ імені 
Данила Галицького, протокол № 7-ВР від 29 червня 2016 року. Освітньо-наукова програма та 
навчальний план з підготовки доктора філософії (Ph.D) за третім (освітньо-науковим рівнем 
вищої освіти зі спеціальності 228 Педіатрія затверджені Вченою радою ЛНМУ імені Данила 
Галицького, протокол № 2-ВР від 22 березня 2017 року. 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук здійснюється через 
докторантуру яка відкрита в ЛНМУ імені Данила Галицького за рішенням  Вченої Ради, 
протокол № 7-ВР від 29 червня 2016 року, за спеціальностями: 221 Стоматологія, 222 
Медицина,  226 Фармація, 228 Педіатрія. Рішення Вченої ради затверджено наказом ректора 
Університету № 1744-з від 24.06.2016 року. 

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік, у т.ч. на 
2017-2018 н.р. складено і затверджено робочі навчальні плани. 
У 2017-2018  н. р. студенти навчаються за спеціальностями: 

І-ІІ курси: 
 222 Медицина 
 228 Педіатрія 
 221 Стоматологія 
 226 Фармація, промислова фармація 
 223 Медсестринство (у медичному коледжі ЛНМУ імені Данила Галицького) 

ІІІ-VI курси: 
 7.12010001 Лікувальна справа 
 7.12010002 Педіатрія 
 7.12010003 Медико-профілактична справа 
 7.12010005 Стоматологія 
 7.12020101 Фармація (денна і заочна форма) 
 7.12020103 Клінічна фармація 
 5.12010102 Сестринська справа (у медичному коледжі ЛНМУ імені Данила 

Галицького) 
Аспіранти навчаються за спеціальностями: 

 222 Медицина 
 228 Педіатрія 
 221 Стоматологія 
 226 Фармація, промислова фармація 

Підготовка в інтернатурі проводиться за 29 спеціальностями, підвищення кваліфікації 
– з 84 спеціалізацій. 

 Первинна спеціалізація (інтернатура):  
1. Акушерство та гінекологія 
2. Анестезіологія та інтенсивна терапія  
3. Внутрішні хвороби 



 3 
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: 

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 
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 
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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 
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 
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83. Хірургічна стоматологія - СПЕЦ, ПАЦ 
84. Хірургія - СПЕЦ, ПАЦ 

Кафедрами розроблені і затверджені в установленому порядку  програми  усіх 
навчальних дисциплін відповідно до навчальних планів. 

 
2) Підготовка та перепідготовка,  підвищення кваліфікації працівників вищого навчального 
закладу. 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників ЛНМУ імені Данила Галицького відбувається відповідно до вимог Законів України 
«Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556- VII (розділ Х «Учасники освітнього процесу», стаття 
57 «Права науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників»  і стаття 58 «Обов’язки 
науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників») і «Про освіту» від 05.09.2017 № 
2145- VIIІ (розділ VІІ «Освіта, професійний розвиток та оплата праці педагогічних і науково-
педагогічних працівників», стаття 59 «Професійний розвиток та підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників») і «Положення  про підвищення кваліфікації 
та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького», яке базується на типовому «Положенні  про 
підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів» (затверджене наказом МОН України від 24.01.2013 №48, 
зареєстроване Міністерством юстиції України 26.03.2013 за №488/23020). 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за різними видами 
(навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, 
тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, 
вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці 
тощо). 

Впродовж  2017 р., відповідно до планів підвищення кваліфікації професорсько-
викладацького складу, підвищили кваліфікацію 614 викладачів, що склало 54,7% від загальної 
штатної кількості професорсько-викладацького складу. З них - шляхом курсової підготовки на 
ФПК – 149, стажування – 58 (у т.ч. 43 за кордоном), участь у нарадах-семінарах – 342, у 
творчих відпустках – 4, захист кандидатських і докторських дисертацій – 61. За посадами 
підвищили кваліфікацію: керівний склад – 9, завідувачі кафедр – 82, професори кафедр – 66, 
доценти – 233, старші викладачі -19, асистенти - 205. За галузями наук: медичні - 426 , 
фармацевтичні -83, біологічні -18, хімічні -13, фізико-математичні - 6, військові - 5, філологічні 
- 35, філософські - 11, педагогічні -17. 

 
 

3) Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань вищого навчального 
закладу. 

На підставі частини третьої статті 3 Закону України «Про формування та розміщення 
державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» між Львівським національним 
медичним університетом імені Данила Галицького та Міністерством охорони здоров’я України 
підписано державний контракт на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних 
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів № 9 від 04.08.2017 р.  

Керуючись цим Державним контрактом, ЛНМУ імені Дани ла Галицького забезпечив у 
2017 році виконання у повному обсязі державного замовлення на підготовку фахівців, 
затвердженого наказом МОЗ України (наказ № 888 від 01.08.2017 р. “Про державне замовлення 
на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації лікарів та 
провізорів у 2017 року”). Зокрема, Єдиною державною електронною базою з питань освіти 
(ЄДЕБО)  було надано рекомендації до зарахування вступникам у повному обсязі станом на 
перший день їх оголошення.  

За результатами вступної кампанії 2017 року до Університету на перший курс 
зараховано 935 осіб, зокрема на бюджетну форму навчання – 450 осіб, контрактну – 485. На 
перший курс на бюджетну форму навчання зараховано 450 осіб, із них за спеціальностями:  
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медицина – 400 осіб; педіатрія – 34 особи; стоматологія – 10 осіб; фармація, промислова 
фармація (денна форма навчання) – 6 осіб. 

У 2017 році ЛНМУ імені Данила Галицького зайняв 4 місце серед вишів України за 
величиною прохідного балу (183,34) при 444 абітурієжнтах, зарахованих на бюджет. 
У 2017 р. зараховано на навчання на 1 курсі : 

 За другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 1181 студент (у т.ч. 935 
вітчизняних і 246 іноземних громадян):  

- 450 за державним замовленням  
- 485 вітчизняних за кошти фізичних і юридичних осіб  
- 246 іноземних громадян 
 за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст  (у медичному коледжі) - 84 

(за кошти фізичних і юридичних осіб) 
 Прийом на навчання в інтернатурі  - 855: 
- 469 за державним замовленням 
- 386 за кошти фізичних і юридичних осіб 
 За третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти - 31 здобувачів вищої  освіти:  
- 25 за державним замовленням (у т.ч. 15 денна і 10 вечірня форма) 
- 6 за кошти фізичних і юридичних осіб  
 За науковим рівнем - 1 докторант  
 Прийом на навчання в клінічній ординатурі – 7 осіб 
 Підготовче відділення – 45 іноземних громадян 
 Переведено і поновлено на навчання – 153 студенти (у т.ч. 19 іноземців)  

Всього зараховано на навчання  – 2357 осіб (у  т.ч. 310 іноземних громадян) 
 
Випуск 2017 р. в університеті склав 1892 фахівців (в т.ч. 177 іноземців): 

 871 спеціалісти  
з них: 

- 733 лікарі  
- 138  провізори і клінічні провізори  
 103 молодших спеціалісти  
 843 лікарі (провізори)-інтерни 
 16 магістрів  
 17 аспірантів 
 16 клінічних ординаторів 
 26 іноземних громадян слухачів підготовчого відділення 

 
Станом на 01.01.2018 р. в Університеті навчається: 

 6273 студенти: 
- 5179 вітчизняні (в т.ч. 350 – в Медичному коледжі ЛНМУ)  
- 1094 іноземні громадяни з 45 країн світу  

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

На факультеті післядипломної освіти навчається 
 1164 інтерни 
 11593 лікарів і провізорів-слухачів ФПДО (впродовж 2017 року) 
 7 магістрів 
 46 клінічних ординаторів (у т.ч. 30 іноземців)  
 82 аспірантів (у т.ч. 1 іноземка) 
 2 докторанти 

Річний контингент по Університету складає 19167 осіб (у т.ч. 1125 іноземних громадян) 
Впродовж року відраховано з Університету 343 студенти  (6%), у т.ч. 210 вітчизняних студентів 
(139 - за академічну неуспішність, 7 – за порушення дисципліни, 20 – у зв’язку з переводом, 44  
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за власним бажанням) і 133 іноземні студенти (92 за неуспішність, 33 - за власним бажанням, 8- 
за порушення дисципліни).  
 
4)  Дотримання вищим навчальним закладом ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького заснований 16 
листопада 1784 року Постановою Австрійського уряду про організацію при Львівському 
університеті медичного факультету. Реорганізований: у Львівський державний медичний 
інститут Постановою Ради Народних комісарів УРСР № 196 від 19.02.1940 р.; у Львівський 
державний медичний університет Постановою Кабінету Міністрів України № 1262 від 
17.10.1996 р.; Постановою Кабінету Міністрів України №1474 від 21.09.1998 р. Львівському 
державному медичному університету присвоєно ім’я Данила Галицького; Указом Президента 
України №872/2003 від 21.08.2003 р. Львівському державному медичному університету імені 
Данила Галицького надано статус національного. 

ЛНМУ імені Данила Галицького (ідентифікаційний код 02010793), ідентифікаційний 
номер в ЄДЕБО 00121, включений до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України Довідка АА №720214 з ЄДРПОУ; до Державного реєстру вищих навчальних закладів 
України реєстрація № 14-Д-727 від 16.03.2010; до Державного реєстру наукових установ, яким 
надається підтримка держави, Свідоцтво Серія ВВ №01694 від 16.07.2012. 

Освітній процес  в Університеті забезпечують 6 факультетів, 78 кафедр, 8 філій кафедр 
ФПДО у містах Трускавці,  Рівному, Луцьку; Медичний коледж; Підготовче відділення; 
Стоматологічний медичний центр; Навчально-виробнича аптека; Ботанічний сад лікарських 
рослин; Навчальний імітаційний центр; Наукова бібліотека; Центральна науково-дослідна 
лабораторія з лабораторією промислової токсикології; Лабораторії: електронної мікроскопії; 
синтезу біологічно-активних речовин; лабораторія «Лектинотест»; науково-дослідні Центри  
фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я;  біостатистики; центр розвитку 
досліджень, трансферу технологій, міжнародної наукової інтеграції; віварій; 6 музеїв, у т.ч. 
музей хвороб людини (включений до реєстру загальнонаціональних надбань). 19 кафедр 
Університету є опорними для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України 
з 65 навчальних дисциплін. 

На балансі Університету:14 навчальних корпусів, Стоматологічний медичний центр (2 
корпуси), 9 гуртожитків, будинок наукової бібліотеки із загальним книжковим фондом 603,911 
тис. примірників, спортивно-оздоровчий табір «Медик», комплекс студентського харчування. 
Для навчання студентів використовуються 155 відділень клінічних баз у 45 лікувально-
профілактичних закладах охорони здоров’я. Відповідно до Рішення Кабінету Міністрів України 
взято на баланс ЛНМУ імені Данила Галицького Львівський науково-дослідний інститут 
епідеміології та гігієни МОЗ України. Ведуться організаційно-управлінські і господарські 
роботи. 

В Університеті працює 32 комп’ютерні класи, 78 методичних кабінетів,  
11 читальних залів. У навчальному процесі використовується 807 комп’ютерів,  
під’єднаних до мережі Інтернет (16 комп’ютерів на 100 студентів денної форми навчання) та 97 
мультимедійних проекторів. Кафедри Університету забезпечені вітчизняним та імпортним 
лабораторним обладнанням, яке використовується для навчальних, наукових та лікувальних 
цілей. Спортивний комплекс Університету має 8 спортивних залів, тир для стрільби з лука, 
ігровий зал і два спортивні майданчики. 

Освітній процес в ЛНМУ імені Данила Галицького забезпечують 2963 працівники (у 
тому числі – 567 осіб у Стоматологічному медичному центрі). Серед них: 1367 науково-
педагогічних працівників та 54 педагогічні працівники (у Медичному коледжі ЛНМУ). У складі 
науково-педагогічних працівників: 177 докторів наук, 755 кандидатів наук; звання професора 
мають 133 особи, звання доцента – 401. Серед професорсько-викладацького складу Університету 
- 1 член-кореспондент Національної Академії наук України, 2 академіки і  2 член-
кореспонденти Національної Академії медичних наук України, 14 академіків Академії наук 
Вищої освіти України, 7 Лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 1 
Заслужений працівник Вищої школи України, 1 Заслужений працівник фізичної культури та 
спорту України, 4 Заслужені працівники освіти України, 11 Заслужених діячів науки і техніки 
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України, 21 Заслужений лікар України.  

В Університеті систематично проводиться аналіз інформаційного забезпечення 
дисциплін, стан забезпечення бібліотеки необхідною навчальною літературою для здобувачів 
вищої освіти усіх рівнів і спеціальностей, постійно оновлюється і поліпшується 
комплектування бібліотечного фонду Університету. У 2017 році Університетом придбано понад 
4 тис. примірників навчальної літератури на загальну суму 986 тис. грн., на видання навчальної 
літератури було спрямовано 310,4 тис. грн. 

У 2017 р. науково-педагогічними працівниками Університету опубліковано 9 
підручників, 43 навчальні посібники, 18 монографій, 28 електронних видань, 12 примірних 
навчальних програм для ВМНЗ МОЗ України, 81 найменування методичних рекомендацій. Усі 
навчальні дисципліни, згідно з навчальними планами забезпечені комплексами навчально-
методичного забезпечення дисциплін. 

Підготовка фахівців реалізується на принципах єдиної безперервної системи підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів і провізорів з дотриманням Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти, відповідно до вимог Постанови Кабінету 
Міністрів України № 1187 від 30.12.2015,   Ліцензій та Сертифікатів про акредитацію, виданих 
Міністерством освіти і науки України: 

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 

19.04.2005 
Протокол №55 

24.07.2015 
Протокол №118 

8.12010002 
Педіатрія 

28.05.2015 
Протокол №116 

28.05.2015 
Протокол №116 

7.12010003 Медико- 
профілактична справа 

19.04.2005 
Протокол №55 

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 

19.04.2005 
Протокол №55 

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 

Підготовка спеціалістів  
222 Медицина Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 
221 Стоматологія Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

22 
Охорона здоров’я 

226 Фармація Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти) 

222 Медицина Наказ МОН України № 1404л від 06.07.2016 
р. 

22 
Охорона здоров’я 

221 Стоматологія Наказ МОН України № 1404л від 06.07.2016 
р. 
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226 Фармація Наказ МОН України № 1404л від 06.07.2016 

р. 
228 Педіатрія Наказ МОН України № 79-л від 18.04.2017 р. 

Третій освітньо-науковий рівень вищої освіти) 
222 Медицина Наказ МОН України № 655 від 10.06.2016 р. 
221 Стоматологія Наказ МОН України № 655 від 10.06.2016 р. 

22 
Охорона здоров’я 

226 Фармація Наказ МОН України № 655 від 10.06.2016 р. 
 228 Педіатрія Наказ МОН України № 86-л від 24.04.2017 р. 

Для структурного підрозділу – Медичний коледж Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького 

 
Підготовка молодших спеціалістів 

1201 Медицина 5.12010102 
Сестринська справа 

28.05.2015 
Протокол №116 

28.05.2015 
Протокол №116 

22 
Охорона здоров’я 

 
223 Медсестринство 

 
Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Інші види освітньої діяльності 
Первинна спеціалізація (інтернатура) у галузях 
1201 «Медицина» та 1202 «Фармація» 

28.05.2015   Протокол №116 

Первинна спеціалізація (інтернатура) у галузі 
знань 22 Охорона здоров’я за спеціальностями 
221 «Стоматологія», 222 «Медицина» , 226 
«Фармація» 

Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Підвищення кваліфікації лікарів в клінічній 
ординатурі у галузі 1201 «Медицина» 

28.05.2015   Протокол №116 

Підвищення кваліфікації лікарів в клінічній 
ординатурі у галузі знань 22 "Охорона 
здоров'я" за 
спеціальностями 221 "Стоматологія", 222 
"Медицина" 

Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Підвищення кваліфікації лікарів і  та 
провізорів у галузях 1201 «Медицина» та 1202 
«Фармація» 

28.05.2015   Протокол №116 

Підвищення кваліфікації лікарів та провізорів 
у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за 
спеціальностями 221 "Стоматологія", 222 
"Медицина", 226 "Фармація" 

Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

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 
осіб без громадянства за акредитованими 
спеціальностями у галузях 1201 «Медицина» 
та 1202 «Фармація» 

28.05.2015   Протокол №116 

 
 

5)Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність вищого 
навчального закладу, в тому числі впровадження результатів його наукових досліджень, 
міжнародне наукове та науково- технічне співробітництво. 

Наукова діяльність Університету здійснювалася на 78 кафедрах, у Центральній науково-
дослідній лабораторії і лабораторії промислової токсикології за такими основними науковими 
напрямками: особливості оптимізації методів лікування хірургічної патології органів дихальної, 
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травної та сечо-статевої систем за допомогою міні- та неінвазивних технологій; сучасна тактика 
лікування хворих на гострий панкреатит та гнійно-некротичні ураження м'яких тканин; 
серцево-судинна хірургія та трансплантологія; особливості клінічної картини та наслідки 
ураження нервової системи різного ґенезу; особливості стану гепатобіліарної системи у хворих 
з поліморбідними ураженнями внутрішніх органів; діагностика та лікування гемодинамічних 
розладів та інфекційно-запальних ускладнень; взаємозв'язок захворювань пародонта та 
загальносоматичної патології; розробка технології лікарських засобів нових складів; синтез та 
вивчення біологічно активних речовин; система покращення якості надання медичної допомоги 
населенню; організація та управління охорони здоров’я серед населення. 

Вказані наукові напрямки реалізовувалися виконанням 59 науково-дослідних тем, з яких 
3 теми виконувалися за пріоритетним фінансуванням МОЗ України. 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 56 тем. 

Центральна науково-дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології 
працюючи на принципах фінансової самоокупності в межах повноважень, наданих 
відповідними атестаційними та акредитаційними свідоцтвами, здійснює токсикологічні, 
біохімічні, імунологічні, мікробіологічні дослідження. При цьому проводиться гігієнічна 
регламентація допустимого вмісту лікарських засобів у повітрі робочої зони хіміко-
фармацевтичних підприємств та розробка методик вимірювання концентрацій речовин у 
повітрі. За цей період розроблено понад 20 гігієнічних регламентів (гранично допустимих 
концентрацій чи орієнтовно безпечних рівнів вмісту речовин у повітрі), які затверджені МОЗ 
України, та 26 методик вимірювання, які отримали свідоцтво про атестацію 
Укрметртестстандарту. Останні розробки – це регламентація допустимого вмісту у повітрі 
робочої зони лікарських засобів.  

У 2017 році працівники ЛНМУ опублікували: 10 підручників, 22 монографії, 46 
навчальних посібників, 2 типові програми МОЗ України, 3 розробки Національної політики 
щодо лікарських засобів відповідно до рекомендацій ВООЗ, 1413 наукових статей у виданнях 
ДАК України, 1472 тези у матеріалах наукових конференцій, 382 міжнародні тези, 324 статей в 
іноземних журналах, з них 95 статтей в міжнародних реферованих виданнях з імпакт-фактором, 
257 статей у матеріалах міжнародних конференцій, 35 інформаційних листів, 2 методичних 
рекомендацій МОЗ України. Отримано п’ять патентів на винаходи України, 99 патентів на 
корисну модель, 22 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, подано 74 заявки на 
патенти. Доповіді на конференціях і участь в конференціях – 844. Популяризація 
інтелектуального потенціалу Університету здійснюється шляхом подачі інформації про 
інноваційні наукові розробки в галузевий реєстр нововведень для формування каталогу 
наукових розробок наукових та навчальних закладів Львівщини. До Реєстру МОЗ України 
внесено 33 нововведення. Отримано від різних медичних установ 372 актів впроваджень на 
низку нових способів, методів, засобів лікування, діагностики, профілактики хвороб та інших 
медичних технологій запропонованих спеціалістами ЛНМУ. 

Станом на 01.01.2018 року (останнє оновлення даних Scopus) кількість статей 
працівників Університету у наукометричній базі Scopus – 800; кількість цитувань – 4518, індекс 
Гірша – 35. У наукометричній базі Google Scholar кількість цитувань працівників Університету 
– 13593 (з них 2284 у 2017 році), а індекс Гірша – 50. Успішна співпраця працівників 
Університету із зарубіжними партнерами у 2017 році дозволила опублікувати 95 публікацій у 
журналах, що входять до наукометричної бази даних SciVerse Scopus. 
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У 2017 році захищено 8 докторських та 54 кандидатських дисертацій. В Університеті 

станом на 01.01.2018 року заплановано й виконується 37 докторських та 212 кандидатських 
дисертацій.  

Вчене звання доцента присвоєно 9 викладачам Університету та вчене звання професора  
– одному. 

У 2017 р. міжнародна робота Університету була зосереджена на встановленні нових 
партнерських зв’язків, виконанні існуючих договорів про співпрацю, організації академічної 
мобільності викладачів і студентів, організації міжнародних візитів та зустрічей. ЛНМУ імені 
Данила Галицького реалізовує угоди про співпрацю з Вроцлавським медичним університетом 
імені П’ястів Шльонських (Польща), Познанським медичним університетом імені Кароля 
Марцінковського (Польща), Варшавським медичним університетом (Польща), Люблінським 
медичним університетом імені Фелікса Скубічевського (Польща), Гданським медичним 
університетом (Польща), Ягелонським університетом (Польща), Жешувським університетом 
інформаційних технологій та менеджменту (Польща), Маастрихтським університетом 
(Нідерланди), Національним інститутом раку Національного інститут здоров’я (США), 
Катарським університетом (Катар).  

Упродовж 2017 року ЛНМУ імені Данила Галицького спільно з Лілльським 
Університетом науки та технологій (Франція), Рурським Університетом у м. Бохум 
(Німеччина), Фрідріх-Олександр Університетом Ерлянген-Нюрнбергу (Німеччина), 
Університетом Гьотебургу (Швеція), науково-дослідними лабораторіями: Graphenea (Естонія), 
LSO Medical (Франція), RS Research (Туреччина) виконував проект 
«Pathogen and Graphene (PANG)» конкурсу H2020-MSCA-RISE-2015, що співфінансується 
Європейським Союзом у рамках Програми досліджень та інновацій «Горизонт 2020».  

ЛНМУ імені Данила Галицького виконує дослідження в рамках проекту Фонду 
Фольксваген «Вкриті цукром убивці: як глікозилювання імуноглобулінів модифікує імунну та 
автоімунну відповідь» № 90361 (2016-2019). Виконавці – кафедра гістології, цитології та 
ембріології та кафедра клінічної імунології та алергології.  За результатами проекту були 
ідентифіковані нові механізми реалізації автоімунних процесів, механізми загибелі клітин та їх 
роль у розвитку імунної та автоімунної відповіді.  

Працівники кафедр ЛНМУ імені Данила Галицького у рамках співпраці з Науково-
дослідним центром молекулярної медицини Академії наук Австрії (СеММ) виконують спільний 
українсько-австрійський проект (2017-2018), який фінансує МОН України на тему: «Пошук 
нових інноваційних протиракових агентів серед 4-тіазолідинонів та тіопірано[2,3-d]тіазолів». 
Виконавець – кафедра фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії.  

6) Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів. 
Запропоновано перспективний метод видалення апоптичних гранулоцитів з 

використанням лектин-кон’югованих магнітних мікрочастинок у комбінації з 
мікрочастинками, що містять Анексин А5 у хворих з гострим і хронічним запаленням. Вивчені 
особливості клінічної маніфестації ГЗН та епідеміологічні прояви захворювання для організації 
надання медичної допомоги хворим і планування протиепідемічних заходів для захисту 
населення від трансмісивного особливо небезпечного захворювання., що дозволить 
оптимізувати специфічне лікування пацієнтів, знизити летальність та інвалідизацію у разі 
інфікування їх хантавірусами, C. burnetii, вірусами ГЗН, F. tularensis. Показана ефективність 
ендоскопічних методів в лікуванні хворих сечокам’яною хворобою подвоєних нирок; 
підвищено ефективність ендоскопічних методів та знижено рівень ускладнень в лікуванні 
хворих сечокам’яною хворобою з аномаліями нирок; підвищено ефективність лікування малих 
ниркових утворів, ґрунтуючись на результатах резекції нирки, енуклеації пухлини, 
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застосування методу радіочастотної абляції. Досліджено особливості патоморфозу 
симптоматичної епілепсії та окремих її етіологічних форм в порівнянні із криптогенною та 
ідіопатичною епілепсією та запропонована типологія патоморфозу на основі дослідження змін 
в клінічній картині. Представлено понятійний апарат термінів і характеристик, що дозволяє 
розкрити діалектику об'єктивних взаємозв'язків структур служби управління медичними 
послугами, з іншого - генетика таких взаємозв'язків довела об'єктивність відкритої моделі і її 
адекватність реальній системі. Покращено малоінвазивну методику при бактерійному 
стафілококовому ендофтальміті, яка при самостійному використанні може проводитись навіть 
в поліклінічних умовах та в комбінації з інтравітреальним введенням антибіотика в будь-якій 
операційній стаціонар без особливої мікрохірургічної апаратури. З’ясовані медико-соціальні 
фактори ризику з негативним впливом провокативної дії на здоров’я жінки щодо можливого 
виникнення або розвитку раку молочної залози. Виокремлено клініко-морфологічні 
особливості патологічних деформацій внутрішніх сонних артерій, які проявляються у трьох 
формах та призводять до тотальної втрати еластичного каркасу медії. Встановлено етіологічну 
роль B.Burgdorferi у виникненні вогнищевої склеродермії, генетичні передумови і 
прогностичне значення рибавірин-індукованої гемолітичної анемії,можливості регресії 
виражених стадій фіброзу засобами противірусної терапії хронічного гепатиту С при різних 
варіантах поліморфізму генуIL28b, інструментальна оцінка порушень конгітивних функцій у 
хворих на хронічні вірусні гепатити. Визначено шляхи індивідуалізації комплексної 
реабілітації у відповідності до об’єктивного стану пацієнта, особливостей перебігу 
захворювання та нерологічного дефіциту, наявності супутніх захворювань. 

 
7) Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної 
діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету. 

Патентно-ліцензійна і винахідницька робота Університету базується на правових 
основах захисту об’єктів інтелектуальної власності України (Цивільний Кодекс України. Книга 
4 «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.  

 

8) Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки кадрів з 
вищою освітою. 

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в ЛНМУ імені Данила Галицького є 
невід’ємною складовою освітньої діяльності. Вона провадиться з метою інтеграції наукової, 
освітньої і практичної (лікувальної) діяльності та відповідно до Законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність».  

ЛНМУ імені Данила Галицького є провідним науково-методичним центром освітньої, 
наукової та практичної діяльності у галузі медицини і фармації України, має розвинуту 
інфраструктуру навчальних, навчально-наукових та наукових підрозділів, відповідний рівень 
кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та 
провадить науково-просвітницьку діяльність. В Університеті працюють відомі наукові школи, 
які забезпечують сучасний рівень  фундаментальних та прикладних наукових досліджень і 



 13 
високу якість вищої освіти. Наукова робота є обов’язковою складовою діяльності кожного 
науково-педагогічного працівника Університету і спрямована на здобуття нових наукових 
знань, проведення наукових досліджень і розробок та їх орієнтацію на забезпечення 
інноваційного розвитку медицини і фармації, підготовки фахівців інноваційного типу, 
застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки здобувачів вищої 
освіти, формування сучасного наукового кадрового потенціалу Університету, здатного 
забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок. 

Система інтеграції навчальної та науково-дослідної роботи постійно удосконалюється 
кафедрами як триєдине поєднання їх освітньої діяльності, наукових досліджень і клінічної 
практики. З метою забезпечення формування сучасних компетенцій студентів та відповідно до 
«Плану заходів щодо підготовки та організації проведення 2017-2018 навчального року» 
(затверджено Вченою радою ЛНМУ імені Данила Галицького 22.06.2017 №5-ВР) колективами 
кожної кафедри проведено аналіз та оновлено зміст програм обов’язкових та вибіркових 
навчальних дисциплін з урахуванням нових наукових підходів, доповнено сучасною фаховою 
науковою літературою (у т.ч. англомовною), внесено необхідні зміни у інструктивно-методичні 
матеріали з усіх дисциплін та спеціальностей відповідних рівнів вищої освіти. Для підготовки 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти запропоновано міждисциплінарні 
дослідницькі освітні програми нового покоління. В Університеті розроблено Рекомендації і 
проводяться семінари з написання наукових робіт і дотримання етичних та правових норм. 

Наукова та дослідна робота здобувачів вищої освіти Університету забезпечує залучення 
їх до активної самостійної (під керівництвом викладача) науково-дослідної діяльності для 
формування наукового світогляду, розвитку науково-дослідних умінь, навичок творчого 
вирішення практичних завдань. Науково-дослідна робота студентів у освітньому процесі 
визначається навчальними планами і робочими навчальними програмами (курси з основ 
наукових досліджень, різні види навчальних занять з елементами наукових досліджень тощо). 

Особлива увага у 2017 р. приділялась збільшенню наукової складової у підготовці 
провізорів, що обумовлено необхідністю виконання випускних кваліфікаційних робіт як форми 
атестації випускників. Захист науково-дослідних робіт випускниками фармацевтичного 
факультету є в Університеті обов’язковою складовою для одержання диплому про вищу освіту 
(як і у ЄС) і підсумком науково-дослідної роботи студентів на профільних кафедрах.  

Науково-дослідна робота студентів Університету у позанавчальний час є продовженням 
навчально-дослідної роботи й ефективним засобом об’єктивного вияву обдарованої 
студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулювання потреби у творчому 
оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності. Студентське наукове 
товариство Університету об’єднує близько 800 гуртківців. Запроваджено ряд підходів до 
популяризації студентської науки як ефективної форми зростання професійної компетентності 
студентів. Для заохочення науково-педагогічних працівників керівництвом науковими 
роботами здобувачів вищої освіти цей вид роботи включений у щорічне рейтингове оцінювання 
діяльності професорсько-викладацького складу Університету. Значна увага приділяється 
стимулюванню студентів до участі в міжнародних студентських конференціях, стажуваннях, 
літніх школах тощо, використовуючи можливості міжнародних наукових та науково-освітніх 
програм, н.д. Erasmus та Erasmus +, а також пропозицій фахових товариств. 

Для провадження освітньої діяльності, спільної підготовки та експертизи підручників, 
навчальних посібників, програм навчальних дисциплін Університет залучає провідних вчених з 
наукових установ і організацій НАН та НАМН України. Все це забезпечує інтеграцію знань, 
реалізацію процесів взаємодії частин складної системи освіти і науки з метою забезпечення її 
розвитку. Тісна співпраця освітніх і наукових структур Університету з закладами практичної 
охорони здоров’я забезпечує вирішення міждисциплінарних завдань медичної 
(фармацевтичної) освіти і науки, а також провадження інноваційної діяльності.  

Інноваційний розвиток у сфері впровадження нових технологій досягається в ЛНМУ 
імені Данила Галицького через інформатизацію процесу навчання, що передбачає: 
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; проведення анонімного 
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опитування учасників освітнього процесу. 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; розвиток інституційного 
репозитарію Університету; підключення спеціалізованих періодичних видань Університету до 
наукометричних баз даних.  

У 2017 р. в Університеті удосконалено навчальну  платформу Moodle (misa),  як високо  
ефективну  систему електронного навчання для усіх рівнів вищої освіти і форм навчання, яка 
забезпечує реалізацію програм електронного ресурсу навчально-методичних матеріалів; 
використання комп’ютерних технологій для моніторингу та аналізу якості знань; створення 
медіацентру навчальних курсів для самостійного навчання, тощо. Продовжено використання  
Інтерактивної Web-системи вивчення фахових фармацевтичних дисциплін («AdFarm S.A.»), яка 
доступна для вільного користувача на сайті www.oef.org.ua. Цей програмний продукт 
забезпечує реалізацію системи дистанційного та інтерактивного навчання з дисциплін 
фармацевтичного профілю: організація та економіка фармації, менеджмент та маркетинг у 
фармації, фармацевтична хімія, аптечна і заводська технологія ліків, фармакологія, клінічна 
фармація та токсикологічна хімія. Ряд кафедр використовують також адаптовану платформу 
для електронного навчання (eLearning) Claroline, яка також дозволяє вільно керувати різними 
розділами курсів і користувачами, забезпечує можливості створення онлайн вправ, 
координацію групової роботи,  контроль доступу, виконання завдань та прогресу користувачів.  

 
9) Організація навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти. 

Впродовж 2017 р., як і в попередні роки, організація освітнього процесу здійснювалась 
відповідно до Положення про організацію освітнього процесу  у Львівському національному 
медичному університеті імені Данила Галицького, Стандартів вищої освіти України, чинної 
нормативно-правової бази (закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та 
науково-технічну діяльність», накази і листи МОН і МОЗ України, документи (положення) 
Університету) з урахування принципів формування єдиного простору вищої освіти.  

Зміст освіти за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності визначається в 
Університеті освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою, 
навчальними планами, робочими навчальними планами на навчальний рік і програмами 
навчальних дисциплін. Зміст освіти відображається також у відповідних підручниках, 
навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах і відтворюється при 
проведенні навчальних занять та інших видів освітньої діяльності. 

Освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові) програми в Університеті представлені 
системою освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 
визначають вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, 
перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, 
необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 
(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти, 
нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів 
навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти. Освітні програми затверджені Вченою радою Університету. 
У них відображено нормативну і варіативну частини навчання. Процедура здійснення вибору 
навчальних дисциплін здобувачами освіти відображена у Положенні про організацію 
освітнього процесу. 

На підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю 
в Університеті розроблено і затверджено навчальний план - нормативний документ, що 
визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення 
дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми 
поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації планування навчального процесу 
укладено і затверджено 02.06.2017 р. робочі навчальні плани на 2017-2018 н.р. для усіх рівнів 
освіти і спеціальностей та розклади занять. Графіком навчального процесу для студентів ЛНМУ 
передбачено два навчальні семестри, загальною тривалістю 35 тижнів; терміни виробничої 
практики; екзаменаційні сесії у зимовий та літній періоди; терміни ліквідації академічної 
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заборгованості за результатами екзаменаційній сесії; періоди  для підготовки до ліцензійних 
іспитів Крок тривалістю 1 тиждень; канікули тривалістю 8 тижнів, у т.ч. Різдвяні канікули з 1 
по 8 січня 2018 р., завершення навчального року і  атестації випускників,  видача документів 
про вищу освіту – до 30 червня 2018 року. 

Програми навчальних дисциплін розроблені відповідно до рекомендацій МОЗ України 
(лист МОЗ України від 26.07.2016 № 23-01-9/268) та примірних програм навчальних дисциплін, 
затверджених МОЗ України; згідно з вимогами стандартів вищої освіти і відображають мету і 
завдання навчальної дисципліни, виклад конкретного змісту дисципліни, послідовність, обсяги 
й організаційні форми її вивчення, визначають загальні і спеціальні компетентності та 
результати навчання, форми і засоби поточного та підсумкового контролю якості знань 
студентів, схему нарахування та розподіл балів, методичне, інформаційне забезпечення, 
літературу. Програми навчальних дисциплін обговорені на засіданнях кафедр, профільних 
методичних комісій і затверджені першим проректором з науково-педагогічної роботи. 

На виконання листів Міністерства охорони здоров’я України: від 07.06.2017 № 08.1-
30/15516 Про організацію виконання Рішення ХІV Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні»; від 
29.06.2017 № 08.1-30/17662 «Про визначення рівня компетентності з іноземної мови 
професійного спрямування у студентів громадян України, які навчаються за спеціальностями 
«Медицина», «Стоматологія», «Фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», від 25.09.2017 
№ 08.1-30/25354 «Про наближення змісту ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок» до світових 
екзаменаційних програм», від 29.09.2017 № 08.1-30/26002 «Щодо іспитів IFOM» методичні 
комісії та колективи кафедр провели у 2017 р. перегляд, аналітичну оцінку і оновлення програм, 
навчально-методичного забезпечення кожної дисципліни відповідно до сучасних вітчизняних і 
міжнародних дидактичних, наукових та практичних вимог, медичних знань і стандартів; 
доповнили їх сучасною навчальною і фаховою науковою літературою, у т.ч. базовими 
англомовними підручниками і міжнародними настановами.  

Програми навчальних дисциплін та практик, очікувані результати їх вивчення доведені 
до відома здобувачів вищої освіти на початку вивчення дисципліни, доступні на веб-сторінці 
кафедри. 

На платформі дистанційного навчання ЛНМУ misa для студентів доступні 
відеопрезентації лекцій і практичних навичок; інструктивно-методичні матеріали до 
практичних і лабораторних занять; інструктивно-методичні матеріали з виконання та 
оформлення історії хвороби (або інших видів індивідуальних завдань); методичні матеріали для 
виконання самостійної роботи студентів; зразки контрольних завдань для поточного і 
підсумкового контролю знань і вмінь, еталони правильних відповідей, критерії оцінювання;  
методичні матеріали для самостійного опрацювання наукової літератури, виконання і 
написання випускних кваліфікаційних робіт. 

Враховано вимоги листа МОЗ України від 29.06.2017 №08.1-30/17662 «Про визначення 
рівня компетентності з іноземної мови професійного спрямування у студентів, громадян 
України, які навчаються за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія», «Фармація» галузі 
знань 22 «Охорона здоров’я». З метою удосконалення вивчення медичної термінології, 
контролю рівня компетентності студентів з іноземної мови професійного спрямування внесено 
зміни у навчальні програми дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». 

Особлива увага приділяється питанням удосконалення практичної підготовки студентів 
та лікарів-інтернів, розвитку у них широкого спектру компетенцій та практичних навичок, 
обліку їх виконання. З метою удосконалення симуляційних методів навчання  в січні 2017 р. в 
Університеті відкрито новий Навчальний імітаційний центр практичної підготовки, який 
дозволяє здобувачам освіти набувати сучасні 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. За результатами Всеукраїнської 
олімпіади з міжнародною участю з симуляційної медицини, що відбулась 28-30 вересня 2017 р. 
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на базі Тернопільського медичного університету команда студентів ЛНМУ імені Данила 
Галицького стала переможцем. 

Окрім цього, працює 5 факультетських міжкафедральних навчально-тренінгових 
симуляційних центрів практичної підготовки: «Відпрацювання практичних навичок у 
модельованих клінічних ситуаціях»; «Первинної реанімації новонароджених»; «Амбулаторія 
сімейного лікаря»; «Відпрацювання практичних навичок з стоматології»; «Виробнича аптека». 

Результати атестації випускників ЛНМУ імені Данила Галицького відмічені як одні з 
найкращих по Україні (у т.ч. для іноземних громадян) у Звіті ДО «Центр тестування 
професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» та 
«Фармація» при МОЗ України» (лист МОЗ України від 02.08.2017 № 08.1-30/20753) і у 
матеріалах МОЗ України  «Узагальнені матеріали щодо підсумків атестації випускників вищих 
медичних (фармацевтичного) навчальних закладів МОЗ України у 2017 р.» (лист МОЗ України 
від 19.12. 2017 №23-01-9/442).  
 

10) Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами. 
Для реалізації права на вищу освіту особам із обмеженими можливостями університету 

керується Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів 
України та іншим законодавчими документами. З перших днів, коли абітурієнти, які є особами 
з обмеженими можливостями, переступили поріг Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, отримують гарантії, пільги та соціальний захист при 
вступі до університету.     

Відповідно до п. 1.18 ст. 1 ЗУ “Про вищу освіту” (із внесеними змінами) особа з 
особливими освітніми потребами – особа з інвалідністю, яка потребує додаткової підтримки 
для забезпечення здобуття вищої освіти. 

Згідно з п. 3.4 ст. 3 цього ж Закону формування і реалізація державної політики у сфері 
вищої освіти забезпечуються зокрема, шляхом створення та забезпечення рівних умов доступу 
до вищої освіти. 

Відтак, у Правилах прийому до Львівського національного університету імені Данила 
Галицького у 2017 році передбачено спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при 
вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, зокрема для: 

- інвалідів війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  

- осіб з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за 
рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення) 

Також, Правилами прийому до Львівського національного університету імені Данила 
Галицького  у 2017 визначено спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним 
замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, зокрема для: 

- осіб з інвалідністю І, ІІ груп та дітей з інвалідністю віком до 18 років, яким не 
протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

- інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 
потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний 
зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та осіб, які постійно 
проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до 
прийняття постанови про відселення, – категорія 2. 

Водночас, для реалізації права на вищу освіту осіб з особливими освітніми потребами 
приймальною комісією університету приймаються рішення щодо переведень зазначеної 
категорії осіб з інших вищих медичних закладів освіти до ЛНМУ імені Данила Галицького, їх 
переведень з контрактної форми навчання на місця державного замовлення. 

Згідно умов прийому особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 
років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, можуть бути переведені на 
вакантні місця державного замовлення. 
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Ставши студентами університету, особи із обмеженими можливостями отримують 

піклування та підтримку з боку адміністрації та профспілки університету, зокрема: 
- у разі неотримання за рейтингом успішності академічної стипендії – гарантоване 

отримання соціальної стипендії при умові подачі студентом повного пакету документів, 
затвердженого законодавством України; 

- надання матеріальної допомоги у розмірі стипендії за рахунок Фонду соціальної 
допомоги студентам, аспірантам та клінічним ординаторам; 

- першочергове поселення у гуртожитках університету із зменшенням оплати за 
проживання; 

- передбачено організацію оздоровлення студентів-інвалідів у спортивно-оздоровчому 
таборі «Медик» Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького із частковою оплатою; 

- створено умови для осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі для 
тих, що пересуваються у візках. Корпуси та гуртожитки університету обладнані 
пандусами; 

- після  закінчення  навчання  в університеті особам з інвалідністю   надається  право  
вибору  місця  роботи  з  наявних варіантів  або   надається  за  їх  бажанням  право 
вільного працевлаштування.  

 

11) Стабільне фінансово-економічне становище вищого навчального закладу та ефективне 
використання майна, закріпленого за вищим навчальним закладом (переданого йому), 
дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим особам 
зазначеного майна. 

Університет свою фінансово-господарську діяльність здійснює на підставі затверджених 
Міністерством охорони Здоров’я України кошторисів за чотирма бюджетними програмами:  
 2301020 «Дослідження. наукові і науково-технічні розробки. виконання робіт за державними 

цільовими програмами і державним замовленням. підготовка наукових кадрів у сфері 
охорони здоров’я. фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури»,  

 2301070 «Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних. наукових та 
науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації», 

 2301120 «Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і 
II рівнів акредитації»,  

 2301200 «Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна 
допомога. що надається вищими навчальними закладами. науково-дослідними установами та 
загальнодержавними закладами охорони здоров'я». 

Фінансова стабільність університету забезпечується отриманням своєчасного 
фінансування з державного бюджету по загальному фонду та регулярним надходженням 
коштів, як плата за освітні послуги , проживання у гуртожитках, орендна плата, медичні 
послуги  (зубопротезування), науково-технічні та наукові послуги. За 2017 рік надійшло коштів, 
отриманих як плата за послуги на загальну суму 227,8 млн.грн.  

Нерухоме майно університету (будівлі та споруди)  являється державною власністю та 
наказом Міністерства охорони здоров’я України № 753 від 25.07.2016 року закріплене за ним на 
праві оперативного управління.  

Університет здає в оренду приміщення на підставі укладених Фондом державного майна  
договорів, та виключно, за погодженням з МОЗ України.  

Так, станом на 1 січня 2018 року перебуває в оренді 715,5 м.кв  приміщень, за що 
протягом 2017 року на рахунки університету надійшло орендної плати в  сумі 276,1 тис.грн. 
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12) Подання Міністерству щоквартальної звітності про використання майна, 
закріпленого за вищим навчальним закладом (переданого йому), зокрема майна, наданого в 
користування іншим особам. 

В університеті договори оренди нерухомого майна, закріпленого за закладом, 
оформляються згідно нормативних документів щодо передачі в оренду нерухомого майна, а 
саме: Закону України” Про оренду державного та комунального майна” від 10.04.92р. № 2269-
ХІІ із з змінами та доповненнями; постанов  кабінету міністрів України від 4.10.1995р. №786 
“Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна”, від 
21.02.2001р. №158 “Про внесення змін до Методики розрахунку і порядок використання плати 
за оренду державного майна” та інших нормативних документів Фонду державного майна 
України. 

 Університет здає в оренду лише ті нежилі приміщення, що не використовуються 
університетом. 

 Оформлення договорів оренди та передача нерухомого майна здійснюється тільки з 
дозволу Міністерства охорони здоров’я України. 

 Розрахунок орендної плати проводиться згідно Методики розрахунку... (постанови КМУ 
№786 від 4.10.1995 та №158 від 21.02.2001р.) і погоджується регіональним відділенням Фонду 
державного майна України у Львівській області. 

 Усі орендарі додають до договору оренди свої статутні документи, дозвіл санітарно-
епідеміологічної служби та інспекції пожежного нагляду. 

 Протягом місяця після укладення договору оренди орендарі страхують орендоване 
майно за рахунок власних коштів, а після закінчення страхового терміну – страхують на 
наступний термін. 

 Згідно постанови КМУ від 21.02.2001р. №158 50% орендної плати залишається 
університету, а 50% - перераховується до державного бюджету. 

 Університет не допускає заборгованості з орендної плати. 
Згідно листа МОЗ України від 24.04.2014року № 09-06/462/11304 Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, щоквартально надає інформацію 
щодо укладених договорів, пролонгацій та змін до них, а також про укладання нових договорів 
оренди державного нерухомого майна, що перебуває на балансі університету. 

 Станом на 01.01.2018 року в оренду здано приміщення 17 орендарям загальною площею 
715,54 м2. 

13) Дотримання умов колективного договору, статуту вищого навчального закладу. 
У 2017 році університет відповідно до Статуту здійснював 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. 

Соціальна політика університету та профспілкового комітету Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького здійснюється через виконання пунктів 
Колективного  договору і спрямована на забезпечення прав кожного співробітника, збереження 
та підвищення його матеріального добробуту.   
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Діючий колективний договір в університеті прийнято на Конференції трудового 

колективу 21 квітня 2017 року та зареєстровано Департаментом економічної політики за № 240 
від 15.05.2017року  і його дія передбачена на 2017–2018 роки( із протоколу № 4 від 
21.04.2017р.).    

Згідно Колективного договору адміністрація та профспілковий комітет активно 
співпрацюють в плані щодо виконання у повному обсязі взятих зобов'язань. Діючий 
колективний договір  складений із 7 розділів,  161 пунктів. Керівник установи  в особі ректора 
університету  відповідає за: забезпечення ефективної діяльності ЛНМУ ім.Данила Галицького 
виходячи з фактичних обсягів фінансування та раціонального використання коштів 
спеціального фонду, що сприяє  розвитку та зміцненню матеріально-технічної бази  
університету(Розділи I-VII) . 

Щорічно адміністрація та профспілковий комітет з метою ефективного використання 
фінансових ресурсів звітують перед Конференцією трудового колективу університету з питань 
основної діяльності, використання загальних та спеціальних фондів. 

При розробці кошторису доходів і витрат університету передбачено витрати на 
соціальний захист працівників, які відображені в Колективному договорі та підсилені діючими 
положеннями, що розроблені у Львівському національному медичному університеті ім.Данила 
Галицького:  про порядок і умови надання матеріальної допомоги, Положенням про 
преміювання працівників,  встановлення надбавок і доплат до заробітної плати (Додаток 5.) 
Розроблені і є додатком до Колективного договору Комплексні заходи з охорони праці 
(Додаток 6), в яких передбачено ремонт та обслуговування с/о табору «Медик»,   ремонт 
системи холодного водопостачання  із заміною магістрального водоводу в СМЦ та ін.  Сума, 
яка витрачена на поточні ремонти склала 331тис.грн. (Додатку 7).  

Колективним договором та відповідними Положеннями передбачено матеріальна 
допомога  у зв’язку з важким матеріальним становищем, яка нараховувалась в розмірі 50% 
мінімальної заробітної плати  до   посадового окладу в межах фонду заробітної плати (пункт 
4.8). За звітний період матеріальна допомога по університету  склала 8 млн 541 612 тис. грн. із 
них  оздоровлення викладачів – 6 млн 614 439 тис. грн. На поховання мінімальна сума 
матеріальної допомоги надавалась від 3000 тис. грн. до посадового окладу позабюджетних 
коштів (пункт  4.10)  і склала = 23 104 грн. 

За поданням зав. кафедри, керівників підрозділів,  Ради ветеранів та рішення профкому 
виділяли премію з позабюджетних коштів університету  співробітникам 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. Преміювання працівників 
університету здійснювалось за результатами роботи в звітному періоді в межах фонду 
заробітної плати. За звітний період було премійовано працівників на суму 3млн 299 572 тис. 
грн. (пункт 4.8, 4.9, 4.10, 4.14) 

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 стажі роботи  20 - 25 років і 1  посадовий 
оклад – якщо стаж роботи в університеті складає понад 15 років(пункт  4.12).  

 Адміністрація університету проводить   оплату за наукову продукцію співробітників 
університету:  інформаційних листів та методичних рекомендацій Укрмедпатентінформ =  56 
тис.грн. у 2017 році (пункти 4.2; 4.3), оплата патентів на суму 7,5 тис.грн. При зверненні 
співробітників здійснено фінансову підтримку при  друку підручників, монографій, словників, 
рекомендованих МОЗ та ЦМК університету.  

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). 

Протягом 2017 виплата заробітної плати співробітникам  та стипендій студентам 
проводилась відповідно до термінів, передбачених Колективним договором на 2017 рік, 
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укладеним між адміністрацією університету та трудовим колективом яка виплачується 2 рази 
на місяць. Заборгованості та затримки виплати заробітної плати на сьогодні немає.   

Решта соціальних виплат (відпускні, матеріальна допомога на оздоровлення науково-
педагогічному та медичному персоналам, компенсації звільненим працівникам, допомога на 
поховання, а також,  компенсаційні виплати студентам-сиротам) виплачувалась  в повній мірі та 
своєчасно. 

Ректорат, адміністрація господарської частини, служба охорони праці і комісія профкому 
з охорони праці університету спільними зусиллями розробили план комплексних заходів з 
охорони праці, покращення умов праці і попередженню виробничого травматизму. (додаток 7).  

Впродовж  2017 року в університеті  не зареєстровано нещасних випадків виробничого 
характеру, професійних захворювань, отруєнь. При прийнятті на роботу працівники проходять 
вступний інструктаж в службі ОП, а проведення первинного та повторних інструктажів у 
підрозділах університету контролюється службою ОП.  

У 2017 році проведено навчання та перевірка знань (атестація) зі знання правил, норм, 
інструкцій з охорони праці та протипожежного захисту  в осіб, що працюють на ділянках з 
підвищеною небезпекою в кількості 185 чол. 

Проведено профмедогляд при 1-й поліклініці співробітників університету, що працюють  
на роботах зі шкідливими умовами праці в кількості  156 чол. 
  
14) Захист інформації відповідно до законодавства. 

На виконання рішення РНБО  України “Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні 
заходи з їх нейтралізації “ від 29.12.2016 року , затвердженого Указом Президента України від 
13.02.2017 року № 32/2017 були проведені заходи з попередження інфікування та шифрування 
інформаційної системи університету, доведені відповідні вимоги до відповідальних та 
забезпечення кібербезпеці. 

15) Дотримання вищим навчальним закладом вимог законодавства, забезпечення 
виконання в установлені строки вимог Держфінінспекції та її територіальних органів. 

Університет у здійсненні своєї фінансово-господарської діяльності керується Бюджетним 
та Господарським Кодексами України, Законом  про закупівлі за державні кошти, чітко 
дотримуючись цільового  використання  коштів відповідно до затверджених кошторисів.  

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 документальне підтвердження кожної фінансової операції   
по загальному чи спеціальному фондах університету. 

Відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у 2017 році 
університет перейшов на новий план бухгалтерських рахунків, оновив облікову політику 
університету. 

16) Виконання вищим навчальним закладом вимог органів державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності, а також вимог Міністерства. 

Ревізія фінансово-господарської діяльності університету здійснювалась 
Держфінінспекцією у 2015 році. В часі ревізії всі порушення та недоліки виправлені, кошти -  
відшкодовані. 

У грудні  2017 році Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
проведена перевірка стану витрачання коштів фонду. Загальна сума коштів, яка охоплена 
перевіркою – 2970,0 тис.грн., з якої  встановлено  порушень на суму 2,6 тис. грн.. (в одному 
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випадку 5 днів лікарняного оплачено коштами Фонду, замість коштами університету). Кошти 
повернені Фонду у січні 2018 р. 

Неодноразово протягом 2017 року проводились зустрічні перевірки Пенсійного фонду, 
Фонду зайнятості населення, якими  помилок не виявлено. 

17) Вжиття заходів до вдосконалення управління вищим навчальним закладом, зміцнення 
фінансово-господарської, трудової дисципліни. 

Університет здійснює свою діяльність на підставі Статуту, який розроблений  з 
врахуванням вимог Закону України  «Про вищу освіту» , Кодексу законів про працю України та 
прийнятий на конференції трудового колективу  та  зареєстровано в Міністерстві охорони 
здоров’я України. Між адміністрацією та трудовим колективом університету укладено 
Колективний договір, який гарантує захист прав та інтересів усіх працівників, а у деяких 
випадках, і на покращення умов праці та вирішення їх соціальних проблем.  

Окрім того, на Конференції трудового колективу розглядаються питання стратегічного 
розвитку університету, відбуваються щорічні звіти ректора про його діяльність протягом 
навчального року та завдання на новий навчальний рік. 

Особлива увага приділяється зміцненню фінансово-господарської дисципліни.  
Відповідно до Статуту, в університеті  функціонує Вчена рада, де щорічно, у лютому, головний 
бухгалтер звітує про напрями використання коштів окремо за кожною бюджетною програмою, 
виконання планів із закупівель дороговартісного обладнання, проведення поточних та 
капітальних ремонтів приміщень, інформує колектив про  нововведення в обліковій політиці  
університету. Також, на вченій раді проректор з економіки доповідає про фінансові плани 
університету на рік, який розпочався,  та план його соціального розвитку.  

Крім того, на ректоратах заслуховуються проблемні фінансові питання, які потребують, 
наприклад, залучення деканів факультетів для їх швидкого вирішення. 

Особлива увага приділяється трудовій дисципліні. Так, у попередньому році було вжито 
ряд заходів,  які направлені на недопущення порушень у вигляді: 

- прогулів без поважних причин;  
- порушень умов контракту;  
- невідповідності працівника займаний посаді; 
- систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених 

на нього трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку;  
- порушення встановлених правил прийняття на роботу. 

 
18) Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма підрозділами вищого 
навчального закладу штатно-фінансової дисципліни, організація та здійснення контролю 
за навчальною діяльністю. 

Освітній процес у ЛНМУ організовується з урахуванням інноваційних освітніх 
технологій, механізмів і процедур, рекомендованих МОН та МОЗ України, рішень Вченої ради 
Університету та зорієнтований на підготовку висококваліфікованих фахівців, формування 
освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, 
академічної та професійної мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-
культурній сфері, у галузях медицини, фармації та в умовах ринкової економіки.  

Контроль за якістю освітньої діяльності в Університеті здійснюють ректор, перший 
проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з 
наукової роботи, декани факультетів та їх заступники, начальник навчального відділу та 
завідувачі кафедр. 

Колегіальним органом управління Університетом є Вчена рада, до компетенції якої 
належать: визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та 
інноваційної діяльності Університету; затвердження процедури внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти; ухвалення освітніх програм та навчальних планів; ухвалення рішень з 
питань організації освітнього процесу; ухвалення основних напрямів наукових досліджень та 
інноваційної діяльності; оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів, 
рекомендація до друку підручників та навчальних посібників; призначення стипендій та 
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іменних стипендій відмінникам навчання. Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію 
наказами ректора. Вони обов'язкові для виконання керівниками підрозділів, персоналом і 
студентами. Закріплення навчальних дисциплін за кафедрами на наступний навчальний рік 
здійснюється за поданням деканів та начальника навчального відділу щорічно до 1 червня про 
що видається відповідний наказ ректора. 

Вчена рада Університету щорічно затверджує Комплексний план роботи ЛНМУ імені 
Данила Галицького на наступний рік, який включає календарні плани роботи ректорату, Вченої 
ради, навчального, наукового, лікувально-профілактичного відділів та відділу гуманітарної 
освіти і виховання, відділу міжнародних зв’язків та навчання чужоземних студентів; календарні 
плани роботи факультетів, центральної і профільних методичних комісій. 

Вчені ради факультетів визначають загальні напрями освітньої і наукової діяльності 
факультету; погоджують освітні програми та навчальні плани для відповідних спеціальностей; 
вирішують питання організації освітнього процесу на факультеті, удосконалення програм 
навчальних дисциплін; розглядають питання про створення та розвиток навчально-виробничих 
баз фахової підготовки здобувачів вищої освіти; про підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників; інформаційне забезпечення освітньої діяльності; видавничу 
діяльність кафедр факультету; якість освітнього процесу на факультеті, тощо. Про роботу 
факультету його голова звітує на Вченій раді Університету. 

Центральна методична комісія Університету здійснює планування та координацію 
навчально-методичної роботи в Університеті; обговорення проектів нормативних навчально-
методичних документів, розроблення рекомендацій з удосконалення якості освіти в 
Університеті, розглядає і готує до розгляду на Вченій раді Університету тимчасові стандарти 
вищої освіти, освітні програми і навчальні плани; затверджує програми навчальних дисциплін; 
розглядає питання про організаційно-методичний рівень освітнього процесу та якість його 
забезпечення на конкретних кафедрах, факультетах; контролює роботу профільних методичних 
комісій; організує конференції та семінари з питань навчально-методичної роботи та 
методичного забезпечення освітнього процесу, обміну досвідом роботи кафедр. Голова 
Центральної методичної комісії звітує про її роботу на засіданні ректорату.  

Профільні методичні комісії узгоджують діяльність однопрофільних кафедр з розробки 
складових науково-методичного забезпечення дисциплін за відповідними циклами 
(гуманітарної, фундаментальної та професійно-орієнтованої) підготовки; контролюють 
виконання стандартів вищої освіти на кафедрах, закріплених за відповідною профільною 
методичною комісією; узгоджують програми навчальних дисциплін; затверджують 
екзаменаційні білети; аналізують зміст відкритих лекцій та інших навчальних занять, тощо. 
Голови профільних методичних комісій звітують про роботу комісії на засіданні ЦМК. 

Навчальний відділ Університету забезпечує взаємодію та контролює освітню діяльність 
факультетів і кафедр, здійснює: контроль за проведенням ліцензування та акредитації нових 
спеціальностей; контроль за дотриманням ліцензійного обсягу; формування навчальних та 
робочих навчальних планів за спеціальностями; формування графіку освітнього процесу 
Університету; розкладів занять та екзаменів в Університеті; підготовку звітів до МОЗ і МОН 
України, Статистичного управління, обласної державної адміністрації з питань освітньої 
діяльності Університету; підготовку проектів наказів щодо організації та контролю освітнього 
процесу в Університеті; погодження проектів наказів щодо формування контингенту студентів 
Університету; підготовку матеріалів щодо складу екзаменаційних комісій в Університеті; 
контроль забезпечення навчальних дисциплін на кафедрах Університету комплексом 
інформаційного та навчально-методичного супроводу; контроль та узагальнення результатів 
екзаменаційних сесій, атестації випускників, ліцензійних іспитів; підготовку матеріалів на 
призначення іменних стипендій студентам Університету; контроль обліку документів суворої 
звітності в Університеті (дипломи, студентські квитки, академічні довідки тощо); контроль 
виконання індивідуальних планів науково-педагогічних працівників Університету; розрахунок 
обсягу педагогічного навантаження для кафедр та науково-педагогічних працівників та його 
облік; планування та звітність Університету про видання навчальної та навчально-методичної 
літератури кафедрами; планування підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
Університету; тиражування навчально-методичної літератури у підрозділі оперативного друку. 



 23 
Про ці види робіт перший проректор з науково-педагогічної роботи і начальник навчального 
відділу звітують на засіданнях ректорату і Вченої ради Університету. 

Декани факультетів організовують і контролюють виконання наказів і розпоряджень 
адміністрації Університету; реалізацію навчальних планів і навчальних програм на кафедрах та 
контроль якості їх виконання; здійснюють контроль освітнього процесу на факультеті, 
навчально-методичного та інформаційного забезпечення дисциплін на факультеті; 
використання нових технологій і засобів навчання; формують академічні групи; організовують 
облік контингенту студентів та облік успішності студентів; представляють студентів до 
переведення на наступний семестр (курс),  допуск до атестації випускників; представляють 
студентів на призначення стипендій і надбавок до них, на академічну відпустку, на 
індивідуальний графік навчання, на відрахування з Університету; контролюють виконання 
науково-дослідної роботи, якість її виконання та використання результатів для удосконалення 
освітнього процесу; організовують роботу екзаменаційних (атестаційних) комісій; розвивають 
форми самоврядування серед студентів факультету, підтримують зв'язки з громадськими 
організаціями; проводять роботу із сприяння працевлаштуванню випускників; управляють 
формуванням штатного складу завідувачів кафедр факультету, викладачів, навчально-
допоміжного персоналу; організовують атестацію персоналу; контролюють навчальне 
навантаження викладацького складу і якість його виконання; здійснюють планування видання 
навчальної і методичної літератури, контролюють рівень методичного забезпечення на 
кафедрах; видають вказівки і розпорядження по факультету. Про результати діяльності з 
управління освітнім процесом, забезпечення якості освіти і створення оптимальних умов для 
підготовки кваліфікованих фахівців декани факультетів звітують перед Вченою радою 
Університету. 

Завідувачі кафедр відповідають за організацію та якість освітнього процесу на кафедрі, 
стан навчально-методичної роботи, збереження навчального та наукового обладнання, 
підтримку навчальної і трудової дисципліни на кафедрі. Завідувачі кафедр організовують 
підготовку і реалізацію освітньої програми та програм навчальних дисциплін безпосередньо на 
кафедрі; контролюють якість їх виконання; забезпечують формування календарно-тематичних 
планів навчальних занять і проведення їх на високому науковому і методичному рівні; 
аналізують досягнення заявлених у програмі результатів навчання; забезпечують формування 
необхідних компетентностей у здобувачів вищої освіти; здійснюють контроль організації 
освітнього процесу, навчально-методичного та інформаційного забезпечення дисциплін на 
кафедрі, використання сучасних технологій і засобів і навчання, підготовки підручників і 
навчальних посібників колективом кафедри; забезпечують планування і виконання наукових 
досліджень, контролюють їх якість і використання результатів у освітньому процесі; ведуть 
роботу щодо підготовки науково-педагогічних кадрів, підвищення наукової кваліфікації і 
педагогічної майстерності викладачів кафедри; керують розподілом навантаження науково-
педагогічного складу кафедри і контролюють його виконання; управляють формуванням 
штатного складу кафедри (науково-педагогічного і навчально-допоміжного персоналу); 
розподіляють і контролюють виконання обов’язків працівниками кафедри; щомісяця проводять 
засідання кафедри. Про всі види діяльності кафедра щорічно подає звіти у навчальний, 
науковий та лікувальний відділи Університету. Завідувач звітує про діяльність кафедри на 
вченій раді факультету. 

Відповідно до вимог Законів України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556- VII 
(розділ V Забезпечення якості вищої освіти, стаття 16 Система забезпечення якості вищої 
освіти) і «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145- VIIІ (розділ V Забезпечення якості освіти, стаття 
41 Система забезпечення якості освіти) у Львівському національному медичному університеті 
імені Данила Галицького розроблена і забезпечується Стратегія та процедури забезпечення 
якості освіти (затверджена рішенням Вченої ради 07.11.2017 протокол №9-ВР). Система 
управління якістю складається із взаємопов'язаних структур, процесів та інструментів загально 
університетського характеру, з урахуванням специфіки окремих факультетів та медичного 
коледжу. Вона включає освіту за усіма програмами другого (магістерського), третього 
(освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, а також післядипломного навчання і є частиною 
комплексної системи управління якістю Університету, яка об'єднує всі сфери його діяльності. 
Система створена за участю академічної спільноти Університету та зацікавлених сторін 
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відповідно до бачення місії та стратегії Університету, з урахуванням університетської, 
національної та міжнародної належної практики і досвіду у сфері управління якістю освіти, 
поваги до академічних цінностей і традицій. Наказом ректора від 13.11.2017 № 3155-з 
затверджено склад університетської та факультетських рад з якості освіти, затверджено План 
заходів на виконання Стратегії забезпечення якості освіти в ЛНМУ на 2018 рік. Оновлено і 
затверджено склад моніторингових груп з управління якістю освітнього процесу на факультетах 
та кафедрах.  Проведено анонімне анкетування здобувачів вищої освіти, рейтингове оцінювання 
кафедр і викладачів. Звіт про виконання Стратегії забезпечення якості освіти голова 
університетської ради представляє ректору щорічно до 30 січня. 

Освітянські здобутки ЛНМУ імені Данила Галицького представлялись на міжнародних та 
державних освітянських виставках, де були відзначені нагородами та відзнаками. ЛНМУ 
удостоєний гран-прі «Лідер вищої освіти України» на VIІІ міжнародній виставці „Сучасні 
заклади освіти 2017” (16-18 березня 2017 р.), нагороджений  Золотою медаллю та Дипломом у 
номінації «Інновації в діяльності вищого навчального закладу з інтернаціоналізації освіти та 
науки», Дипломом за активну інноваційну діяльність у підвищенні якості навчально-виховного 
процесу на Дев’ятій міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті – 2017». 

За результатами моніторингу усіх основних рейтингових показників, які проводили різні 
вітчизняні та міжнародні установи, ЛНМУ посідає лідерські позиції серед вищих медичних 
навчальних закладів і щороку показує позитивну динаміку роботи: 

 Консолідований рейтинг ВНЗ України - 1 місце серед медичних ВНЗ і 20 місце 
серед усіх ВНЗ України 

 ТОП-10 Кращі медичні навчальні заклади України – 1 місце  
 ТОП-10 Кращі навчальні заклади західного регіону – 1 місце серед медичних 

ВНЗ 
 Рейтинг «Webometrics»  – 1 місце серед медичних ВНЗ і 20 місце серед усіх 

ВНЗ України 
 Рейтинг наукометричної бази даних Scopus - 2 місце серед медичних ВНЗ  і 12 

місце серед усіх ВНЗ України. 
 
19) Створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання 

прав працівників відповідно до законодавства про працю. 
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  2017 року в університеті  не зареєстровано нещасних випадків виробничого 
характеру, професійних захворювань,  пожеж та 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. 

У 2017 році проведено навчання та перевірку знань (атестація) зі знання правил, норм, 
інструкцій з охорони праці та протипожежного захисту  в  осіб, що працюють на ділянках з 
підвищеною небезпекою в кількості 185 чол. 

Проведено профмедогляд при 1-й поліклініці співробітників університету, що працюють  
на роботах зі шкідливими умовами праці в кількості  168 чол. 

В учбових корпусах, гуртожитках, їдальнях, стоматологічному медичному центрі  та 
медичному коледжі перевірено опір заземлення електроустановок, заміряно опір ізоляції 
електромереж. 

Проведено перевірку захисних засобів. 
В стоматологічному медичному центрі, в хімічному корпусі (кафедра  фармацевтичної, 

органічної та біоорганічної хімії) проведено профілактику та прочистку кисневої системи. 
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В стоматологічному медичному центрі (зуботехнічна лабораторія) проведено ремонт 

приточної вентиляційної системи. 
В науковій  бібліотеці проведено заміну електропроводки електрощитів. 
На кафедрі загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії проведено монтаж та наладка 

вентиляційної системи 
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 49958 
грн., закуплено вогнегасників та захисного обладнання на суму 28827 грн., проведена 
вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій на суму 93939 грн., проведено роботи по 
перевірці та випробовуванню пожежних кранів, обладнання та пожежних рукавів на суму 20698 
грн. 

Перевірено тягу димоходів у всіх гуртожитках та корпусах університету. 
Впродовж 2017 року в гаражі університету виконувався план першочергових заходів з 

профілактики виробничого травматизму. 
Контроль за дотриманням водіями “Правил дорожнього руху” і профілактичної роботи по 

ремонту автотранспорту 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. 

20) Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами. 
Взаєморозрахунки з юридичними та фізичними особами при закупівлі товарів, робіт та 

послуг здійснюється на підставі укладених договорів, та  виключно,  з врахуванням вимог 
Закону України «Про здійснення державних закупівель» та з використання електронної системи 
ПРОЗОРРО. 

Розрахунки за придбані товари, виконані роботи, надані послуги університетом 
здійснюються своєчасно. Тому, станом на 1 січня 2018 року в університеті відсутня 
заборгованість перед іншими суб’єктами господарювання. 

21) Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету. 
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 2017 році університетом отримано фінансування з державного бюджету та здійснено 
касових видатків на загальну суму  178655,5 тис. грн.,  в т.ч. за бюджетними програмами:  

- освіта – 150288,0 тис. грн. (ІV рівня акредитації  – 149303,7 тис.грн., ІІ рівня 
акредитації – 984,3 тис.грн.); 

- охорона здоров’я – 27647,8 тис. грн.; 
- дослідження , прикладні розробки , фінансова підтримка інфраструктури наукової 

діяльності – 719,7  тис. грн. 
Кошти бюджетного фінансування використано на цілі, які передбачені  

кошторисами відповідних бюджетних програм. 
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Надходження спеціальних коштів по 4-х  бюджетних програмах  склало 227827,8  тис. 

грн.(на 15241,8 тис.грн. більше від попереднього року), в т.ч.: 
 

Код програми Вид послуг Сума 
2301070 Студентів вітчизняних 49044855,94 

 Студентів іноземних 120920363,00 
 Інтернів  9305745,06 
 Слухачі ФПДО 9311727,33 
 Іноземних  клінічних ординаторів 2485227,92 
 Проживання в гуртожитках 19446179,84 
 Виручка  їдалень 2995582,93 
 Виручка аптеки 220465,88 
 Друк статті «ЛМЧ» 19030,00 
 Інші ( видача довідок, дублікатів) 201929,16 
 Спортивно-оздоровчий табір «Медик» (путівки) 1730274,65 
 Трускавецька філія – проживання  226586,71 
 Орендна плата 112761,08 
 Реалізація металобрухту 11665 

 Всього по бюджетній програмі  2301070 216032394,50 
2301120 Навчання студентів медичного коледжу  4220509,88 

2301020 Науково-технічні послуги 4359454,54 
2301200 Послуги Стоматологічного медичного центру 

(2301200 
3215444,51 

 
Крім того, у 2017 році за двома міжнародними науковими проектами надійшли 

кошти в сумі 22,2  тис.євро та  отримано 3 гранти від Міністерства освіта і науки України 
кошторисною вартістю 280,0 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 
затверджених кошторисів 

22) Своєчасне та у повному обсязі виконання вищим навчальним закладом зобов'язань перед 
державним бюджетом, органами Пенсійного фонду України, державними соціальними 
фондами. 

Університет, основна діяльність якого пов’язана з наданням послуг у сфері вищої освіти, 
зареєстрований як неприбуткова організація та, відповідно, звільнений від сплати податку на 
прибуток. Окрім того, статтею 197 Податкового Кодексу України університет, як вищий 
навчальний заклад, звільнений від сплати податку на додану вартість з надходжень від надання  
усіх видів освітньої діяльності. 

У той же час, університет сплачує ПДВ від послуг у сфері громадського харчування 
(їдалень університету), науково-технічних послуг, які надає лабораторія промислової 
токсикології, інше. Заборгованість зі сплати ПДВ поточна (термін сплати – до 20 числа 
наступного місяця). 
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Окрім того, університет сплачує: 

- плату за спеціальне використання води,  
- екологічний  податок,  
- земельний податок (землі, які використовуються під студентський спортивно-оздоровчий 
табір «Медик»), 
- туристичний збір (від реалізації путівок у с/о табір). 

Податки сплачуються університетом своєчасно та в повній мірі. Станом на 1 січня 2018 
року заборгованість зі сплати  даних податків відсутня. 

Єдиний соціальний внесок сплачується двічі на місяць, під час виплати заробітної плати. 
Заборгованість до Пенсійного фонду по єдиному соціальному внеску відсутня. 

23) Виконання кошторису доходів і видатків вищого навчального закладу, недопущення 
виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання 
та комунальні послуги. 

Університет щорічно здійснює свою фінанси-господарську діяльність відповідно до 
затверджених МОЗ України кошторисів за 4-ма бюджетними програмами. Кошторис доходів та 
видатків  передбачає фінансування з державного бюджету (загальний фонд) та  кошти, які 
заклад заробляє, надаючи платні послуги (спеціальний фонд). 

Так, за 2017 рік університет заробив: 
-  за основною діяльність (освітні, науково-технічні, стоматологічні послуги) - 202,7 млн.грн.;  
- господарською діяльністю (проживання в гуртожитках, харчування студентів, реалізація 
медикаментів через навчально-виробничу аптеку, реалізація путівок в студентський табір 
«Медик») – 24,8 млн.грн., 
- послуги оренди приміщень – 276,1 тис.грн., 
- реалізація металобрухту – 11,7 тис.грн.. 

Окремо, за кожною програмою та фондом, видатки університету направлені в першу 
чергу на виплату заробітної плати, стипендій, оплату вартості спожитих комунальних послуг. 
Станом на 1 січня 2018 року заборгованість за даними статтям витрат відсутня. 

Так, наприклад, вартість комунальних послуг, які сплачені бюджетними коштами в сумі 
5,9 млн.грн.  склала 25,9%, решта 16,8 млн. грн..(74,1%) – коштами спеціального фонду.  

 
24) Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам правопорушень у 
вищому навчальному закладі. 

У 2017 році постійно працював антикорупційний комітет університету, який відповідає 
за дотримання антикорупційного законодавства, наказом затверджено план заходів, 
спрямованих на запобігання та виявлення корупції. 

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.  

 
25) Подання на затвердження Міністерству річного кошторису доходів і видатків вищого 
навчального закладу. 
            У 2017 році Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
фінансувався із державного бюджету за чотирма програмами:  
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- 2301020  „Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за 

державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення 
кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку 
наукової інфракструктури та  об’єктів, що становлять національне надбання”; 

- 2301070 „Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових 
та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІY рівнів 
акредитації”; 

- 2301120 „Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними 
закладами І і ІІ рівнів акредитації”; 

- 2301200 „Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що 
надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та 
загальнодержавними закладами охорони здоров’я”. 

           Після отримання від Міністерства охорони здоров’я України розпису державного 
бюджету на рік по кожній із програм університет, керуючись положеннями Бюджетного 
кодексу України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, 
розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», 
наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 року № 57 «Про затвердження 
документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» зі змінами і доповненнями, 
наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року № 333 «Про затвердження 
Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо 
застосування класифікації кредитування бюджету» (із змінами і доповненнями), наказом 
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію», 
відповідно до доведених лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування, надає на 
затвердження до МОЗ України уточнені проекти кошторисів, проекти планів асигнувань 
загального фонду бюджету, планів використання бюджетних коштів, помісячних планів 
використання бюджетних коштів та штатні розписи разом із підтверджуючими та економічно 
обґрунтуваннями розрахунками по кожній програмі окремо.  
 
26) Подання Міністерству щороку до 01 березня, а також на його вимогу звіту про 
результати виконання умов контракту та дотримання вищим навчальним закладом 
вимог законодавства, стандартів вищої освіти. 

Щорічний звіт за результатами діяльності, передбаченими Контрактом, подається в 
зазначені терміни. Дострокових звітів не вимагалось. 

 
27) Щорічне звітування перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування 
вищого навчального закладу про результати своєї роботи, зокрема про виконання 
колективного договору; 

Щорічний звіт ректора перед конференцією колективу університету за результатами 
діяльності за 2017 рік заплановано на березень-квітень  2018 року. 
 

28) Розвиток і модернізація змісту, форм фізичного виховання студентів, студентського 
спорту та відповідної матеріально-технічної бази, підготовка та оприлюднення щорічного 
звіту про стан фізичного виховання і спорту у вищому навчальному закладі. 
 Основними формами організації фізичного виховання в університеті є традиційна, 
секційна, спортивні клуби (5 СК), громадські оздоровчо-фізкультурні та спортивні клуби (9 
ГОФіСК) з поєднанням професійно орієнтованих та індивідуальних занять, як організованих, 
так і самостійних із залученням волонтерів-спортсменів та студентського самоврядування. 
Заняття за традиційною формою передбачено планом навчальної роботи та робочим 
навчальним планом на навчальний рік для кафедри фізичного виховання і спортивної медицини 
з навчальної дисципліни “Фізичне виховання” з об'ємом навчальної роботи 160 годин на І курсі, 
з яких 30 годин практичних, 130 годин СРС та 160 годин на ІІ курсі, з яких 30 годин 
практичних, 130 годин СРС зі всіх спеціальностей та на всіх факультетах. Форма контролю: 
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залік наприкінці І та ІІ курсу. Заняття за секційною формою (СГ) передбачено планом 
навчальної роботи та робочим навчальним планом на навчальний рік для кафедри фізичного 
виховання і спортивної медицини з об'ємом навчальної роботи 240 годин на навч. рік на одну 
спортивну групу (СГ) для 16 СГ, з яких 12 СГ для вітчизняних студентів, 3 СГ для студентів 
іноземців англомовної форми навчання, 1 СГ для студентів іноземців україномовної форми 
навчання. 
 Відсоток студентів охоплених заняттям фізичним вихованням та спортивними секціями 
в університеті складає 55 %, зокрема: заняттями з дисципліни “Фізичне виховання” занято 2041 
студент І-их та ІІ-их курсів; заняттями у 16-ти спортивних секціях (навчально-тренувальних 
групах) занято 269  студентів; заняттями у 5-ох спортивних клубах занято 277 студентів; 
заняттями у 9-ти громадських оздоровчо-фізкультурних та спортивних клубах (ГОФіСК) занято 
289 студентів; заняттями професійно орієнтованими та індивідуальними (постійно або 
епізодично), як організованих, так і самостійних із залученням волонтерів-спортсменів та 
студентів студентського самоврядування занято 300 студентів.  
 Основними заходами мотивації та стимулювання студентів до занять фізичним 
вихованням та спортом є: підвищення освітнього рівня й інформованості студентів в області 
оздоровчих технологій з фізичною культури і спорту; покращення якості процесу фізичного 
виховання в університеті; забезпечення студентам індивідуальних можливостей для занять 
фізичним вихованням і спортом; виховання у студентів зацікавленості в проведенні 
систематичних занять фізичним вихованням і спортом; формування у студентів думки про 
необхідність ведення здорового способу життя; здійснення підбору кваліфікованих, професійно 
підготовлених викладацьких кадрів,  надання кращим студентам, членам збірних команд з видів 
спорту, переможцям спортивних змагань різного рівня індивідуального графіку навчання (наказ 
по університету № 1251-ст від 22.09.2017 р.); заохочення студентів, членів збірних команд з 
видів спорту, переможців спортивних змагань різного рівня преміюванням та подяками 
університету, спортивних товариств та клубів; заохочення студентів щодо призначення 
стипендій із врахування балів передбачених за участь у науковій, громадській та спортивній 
діяльності відповідно до Положення про порядок призначення і виплати стипендії у 
Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького; залучення 
кращих студентів-спортсменів до наукової роботи у студентському науковому гуртку кафедри 
фізичного виховання і спортивної медицини та виступів на студентських конференціях.  
 Інформація про заходи популяризації фізичного виховання та спорту серед студентів 
здійснюється кураторами академічних груп та гуртожитків, викладачами, студентами-
волонтерами та забезпечується проведенням конференцій, круглих столів, тематичних бесід, 
спортивно-масових змагань, які присвячені знаменним подіям, національно-культурним 
традиціям, провідним вченим, спортсменам, політичним діячам іт. ін. Питання інформації щодо 
популяризації фізичного виховання та спорту серед студентів постійно заслуховуються на 
засіданнях Ректорату, Вчених рад факультетів та університету, студентського самоврядування, 
профкому студентів та співробітників. 
 Було організовано, взято участь, та проведено 107 спортивно-масових та оздоровчо-
фізкультурних заходів. Виконано 3 нормативи майстра спорту України. 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. Спортивно-масові 
та оздоровчо-фізкультурні заходи було організовано, проведено та взято участь з наступних 
видів спорту: з тенісу настільного, футболу, міні-футболу, баскетболу, волейболу, стрільби з 
лука, бадмінтону, тенісу, важкої атлетики, пауерліфтингу, гирь, армреслінгу (рукоборству), 
плавання, шахів, фехтування, боротьби самбо, боротьби дзю-до, Кван-Кі-До, легкоатлетичного 
кросу, легкої атлетики і т.ін.  

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького 
функціонує студентський спортивно-оздоровчий комплекс, який складається із навчально-
спортивних залів університету загальною площею 1959,5 м2 (спортивний зал для занять 
ігровими видами спорту та фізичними вправами – 438,2 м2; тир для стрільби з лука №1 – 110,0 
м2; №2 – 294,5 м2; №3 – 437,5 м2; спортивний зал для ритмічної гімнастики, степ-аеробіки, йоги 
– 67,9 м2; спортивний зал для атлетичних видів спорту – 106,4 м2; спортивний зал для занять 
видами боротьби – 86,9 м2; спортивний зал для занять єдиноборствами  (бокс, карате-до, кван-
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кі-до) – 106,2 м2; спортивний зал для атлетичних видів спорту – 83,9 м2; спортивний зал для 
занять настільним тенісом – 42,7 м2; спортивний зал медичного коледжу для занять ігровими 
видами спорту – 185,3 м2; спортивний майданчик для занять ігровими видами спорту (міні-
футбол; баскетбол; волейбол; гімнастика на знаряддях) та фізичними вправами – 1500,0 м2; 
спортивний майданчик для занять стрільбою з лука – 1730,0 м2; спортивний майданчик 
студентського спортивно-оздоровчого табору “Медик” – 200 місць на 1 зміну.  

Плавальний басейн “Динамо” для занять спортом та оздоровлення студентів університет 
орендує щосеместру. 

Спортивно-масові та оздоровчо-фізкультурні заходи висвітлювалися у засобах масової 
інформації, програмах Львівського телебачення, на офіційному Веб-сайті університету та в 
періодичному виданні університету газеті “Alma Mater”. 
 
 

 
Ректор         Б.С.Зіменковський 

 
 


