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Виконання умов контракту здійснювалось мною у 2015 році відповідно до чинного 

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

університету. 

Міністерством охорони здоров’я України університет забезпечувався матеріально-

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

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

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

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

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

реорганізацію, і ін. 

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

керівника”, а саме: 

 

 

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

підготовку фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня за державними освітніми 

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

акредитаційної комісії.  

Система медичної і фармацевтичної освіти у Львівському національному медичному 

університеті імені Данила Галицького розвивається у правовому полі та ґрунтується на 

дотриманні положень Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та 

інших нормативно-правових актів МОЗ і МОН України з питань освіти, Положення про 

організацію освітнього процесу у Львівському національному медичному університеті імені 

Данила Галицького, інших положень Університету з питань організації освітнього процесу. За 

звітний період в Університеті проведено значну роботу з удосконалення  підготовки фахівців 

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

нового Закону України «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 №1556-VІІ).  

В Університеті виконуються вимоги законодавчих та нормативно-правових документів 

галузевих стандартів вищої освіти. Підготовка фахівців реалізується на принципах єдиної 

безперервної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів і 

провізорів.   

У 2015 р. ЛНМУ імені Данила Галицького повторно підтвердив акредитацію за статусом 

вищого закладу освіти ІV рівня і має право надавати освітні послуги, пов’язані з одержанням 

вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра; провадити 

післядипломну підготовку лікарів і провізорів, підготовку до вступу у вищі навчальні заклади, в 

т.ч. для іноземних громадян (Ліцензія Серія АЕ № 636855 від 19.06.2015. р., сертифікати про 

акредитацію Серія НД ІІІ №1477172-1477175; Серія НД IV № 1475452-1475457).  

При Університеті працює структурний підрозділ «Медичний коледж Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького» (Сертифікат про акредитацію 

Серія НД-І №1475827 від 10 червня 2015 р.). 

 

Підготовка молодших спеціалістів, спеціалістів і магістрів здійснюється  

у галузі знань 1201 Медицина спеціальності: 

8.12010001 і 7.12010001 «Лікувальна справа» 
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8. 12010002, 7. 12010002  «Педіатрія» 

8. 12010003 і 7.12010003 «Медико-профілактична справа» 

8. 12010005 і 7. 12010005 «Стоматологія» 

5.12010102 «Сестринська справа» 

у галузі знань 1202 Фармація спеціальності: 

8.12020101 і 7.12020101 «Фармація» (денна і заочна форма навчання) 

8.12020102 і 7.12020102 «Клінічна фармація».  

Післядипломна освіта інтернів здійснюється за 29 спеціальностями:  

1. Акушерство та гінекологія 

2. Анестезіологія та інтенсивна терапія  

3. Внутрішні хвороби 

4. Дитяча анестезіологія 

5. Дерматовенерологія 

6. Дитяча хірургія 

7. Дитяча отоларингологія  

8. Епідеміологія 

9. Загальна гігієна  

10. Загальна практика - сімейна медицина  

11. Загальна фармація 

12. Інфекційні хвороби 

13. Клінічна онкологія  

14. Клінічна фармація 

15. Лабораторна діагностика  

16. Медицина невідкладних станів 

17. Неврологія 

18. Неонатологія 

19. Ортопедія і травматологія 

20. Оториноларингологія 

21. Офтальмологія 

22. Патанатомія 

23. Педіатрія 

24. Психіатрія 

25. Радіологія 

26. Стоматологія 

27. Урологія 

28. Фтизіатрія 

29. Хірургія 

Перепідготовка і підвищення кваліфікації  лікарів та провізорів проводиться за 84 

спеціальностями: 

1. Акушерство і гінекологія - СПЕЦ, ПАЦ 

2. Алергологія - СПЕЦ, ПАЦ 

3. Аналітично-контрольна фармація - 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 
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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 

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. Клін.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 - 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 
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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 

83. Хірургічна стоматологія - СПЕЦ, ПАЦ 

84. Хірургія - СПЕЦ, ПАЦ 

 

В Університеті працює 6 факультетів: медичний №1, медичний №2, стоматологічний, 

фармацевтичний, іноземних студентів, факультет післядипломної освіти. 

Освітній процес забезпечують 75 кафедр, 20 з яких є випускаючими. За звітний період створено 

кафедру Медицини катастроф та військової медицини. Для кафедри виділено та відремонтовано 

лекційний зал і приміщення площею 200 кв.м. 

Згідно з рішеннями Координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти та 

комісії з медицини Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України та наказом 

МОЗ України № 532 від 23.08.2011 р. в Університеті працює 18 опорних кафедр для вищих 

медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України за 14 спеціальностями напрямів 

„Медицина” і  „Фармація” з 42 дисциплін. 

 Клінічна підготовка студентів, інтернів і слухачів факультету післядипломної освіти 

проводиться на 47 клінічних кафедрах, які розташовані на 155 відділеннях клінічних баз у 47 

лікувально-профілактичних закладах м. Львова, Львівської, Волинської та Рівненської областей. 

 Навчання студентів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-

профілактична справа», «Стоматологія», «Клінічна фармація», «Сестринська справа» 

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

формами навчання.  

З метою організації освітнього процесу відповідно до законодавства та керуючись 

частиною другою статті 47 Закону України «Про вищу освіту», 18.02.2015 Вченою Радою 

Університету ухвалено Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького (протокол №1-ВР). Відповідно 

до вимог Закону України «Про вищу освіту», наказу МОН України від 26.01.2015 №47 «Про 

особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 04 лютого 2015 за №132/26577, листа МОН України від 13.03.2015 

№1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних 

планів у 2015/2016 навчальному році», листів МОЗ України від 24.03.2015 №08.01-47/8986 та 

від 16.04.2015 №08.01-47/12037, рішенням Вченої ради Університету від 22.04.2015 протокол 

№3-ВР затверджені і з 1 вересня 2015 р. впроваджуються в освітній процес нові навчальні 

плани додипломної підготовки лікарів і провізорів для усіх курсів та спеціальностей. Навчальні 

плани базуються на вимогах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(ЄКТС). Зменшено норми педагогічного навантаження на одну викладацьку посаду та 

встановлено їх на рівні 550-600 годин. Обсяг тижневого навчального навантаження для 

студентів у 2015-2016 навчальному році зменшено до 25-27 годин. У зв’язку із скасуванням 

кредитно-модульної системи організації навчального процесу (наказ- МОН України від 

17.09.2015 №1050) відновлено заліково-екзаменаційні сесії. Графіком навчального процесу 

передбачено два навчальні семестри тривалістю 16-19 тижнів та періоди для виробничої 

практики; екзаменаційні сесії у зимовий та літній період; терміни ліквідації заборгованості по 

екзаменаційній сесії; період (1 тиждень) для підготовки до ліцензійних іспитів Крок; канікули 

тривалістю 8 тижнів, у т.ч. різдвяні канікули - з 1 по 10 січня 2016 р. Завершення навчального 

року і  атестації випускників,  видача документів про освіту відбудеться  до 30 червня 2016 року. 

Освітній процес в Університеті здійснюється відповідно до затверджених розкладів занять. 
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       Починаючи з 1 вересня 2015 р. відновлено викладання військових та військово-медичних 

дисциплін на кафедрі Медицини катастроф та військової медицини. У навчальні плани внесено 

дисципліни: Військова тактика, Домедична допомога в екстремальних ситуаціях (для студентів 

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

Загальна військова підготовка, Медичний захист військ, Військова токсикологія і радіологія. 

Вивчення дисциплін Військова терапія; Військова хірургія, травматологія, нейрохірургія; 

Військова гігієна та епідеміологія включено у програми викладання на V курсі відповідних 

дисциплін Внутрішня медицина, Хірургія, Травматологія і ортопедія, Нейрохірургія, Гігієна та 

екологія, Епідеміологія. У робочі навчальні програми дисциплін «Медична психологія», 

«Соціальна медицина», «Організація та економіка охорони здоров’я» включення питання 

психологічної реабілітації та соціальної роботи з постраждалими під час військових дій. 

Питання військової фармації викладаються при вивченні дисциплін Гігієна, Клінічна фармація, 

Організація та економіка фармації, Фармакотерапія, Аптечна технологія ліків, Мікробіологія, 

Токсикологічна хімія. 

 В Університеті реалізується Наскрізна програма підготовки студентів медичних 

факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів для 

оволодіння практичними навичками та методиками, необхідними для роботи на посадах лікарів 

за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина». Затверджено перелік практичних 

навичок відповідно до Наскрізної програми. Облік  оволодіння студентів та лікарів-інтернів 

необхідними навичками проводиться у спеціальній «Книзі обліку практичних навичок». 

Реалізується також наскрізна програма з  Паліативної та хоспісної допомоги. 

 Оснащені і працюють 5 міжкафедральних навчально-тренінгових центрів практичної 

підготовки: «Відпрацювання практичних навичок у модельованих клінічних ситуаціях»; 

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

практичних навичок з стоматології»; «Виробнича аптека». 

В ЛНМУ існує єдиний підхід до методичного забезпечення освітньої діяльності, оновлене 

«Положення про робочу навчальну програму дисципліни та методичні рекомендації щодо її 

розробки». Відповідно до нових навчальних планів розроблені та затверджені у встановленому 

порядку робочі програми дисциплін усіх спеціальностей, курсів та форм навчання. Усі 

дисципліни викладання в Університеті на 100% забезпечені типовими і робочими навчальними 

програмами. Нормативна та варіативна складові робочих програм відповідають вимогам ОПП і 

ОКХ та інструктивним і нормативно-розпорядчим документам МОН та МОЗ України.  

Стратегія формування програми розвитку Університету відображена у «Концепції 

освітньої діяльності ЛНМУ імені Данила Галицького». Для забезпечення високої якості 

освітнього процесу  в університеті оновлені Положення: Про Центральну та профільні 

методичні комісії ЛНМУ імені Данила Галицького, Про заочну форму навчання студентів 

фармацевтичного факультету, Про практику, Про оцінювання залишкових знань студентів, Про 

порядок підготовки та захисту випускних кваліфікаційних робіт, Про екзаменаційну комісію, 

організацію державної атестації, Про сектор моніторингу якості освіти та інформаційно-

аналітичного забезпечення, Про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників, Методичні рекомендації для підготовки до складання ліцензійних 

інтегрованих іспитів «Крок 1», «Крок 2», «Крок 3» (для студентів, лікарів-інтернів та 

викладачів)».  

З метою забезпечення академічної мобільності студентів впроваджено каталоги курсу 

«Інформаційні довідники ECTS» українською і англійською мовами. Каталог доступний на 

сайті університету і дає вичерпну інформацію про Університет, його структуру, систему ЄКТС, 

систему оцінювання, академічний календар, загальну і практичну інформацію для студентів; 

структуру навчального плану з спеціальності, опис програм дисциплін за весь період навчання.  

За звітний період колективами кафедр університету проведено значну роботу щодо 

оновлення навчально-методичної літератури – підготовлено і видано 8 підручників та 38 

навчальних посібників, 2 електронних видання, 5 монографій, 6 типових програм, 196 

найменувань методичних вказівок та рекомендацій. 

При всіх факультетах, відповідно до Положення, працюють комісії внутрішнього 

контролю, завданням яких є проведення моніторингу навчального процесу, узагальнення 
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показників діяльності кафедр, рейтинговий аналіз діяльності кафедр і викладачів. Про 

результати моніторингової діяльності комісії звітують на Вчених радах.  

Моніторинг якості освіти в ЛНМУ включає проведення внутрішніх та зовнішніх 

аудиторських перевірок в усіх сферах діяльності. Внутрішній аудит проводиться досвідченими 

фахівцями, які  пройшли спеціальну підготовку з менеджменту в охороні здоров’я за кордоном. 

Для внутрішнього аудиту в університеті розроблені і використовуються методичні рекомендації 

«Методологія та принципи визначення рейтингу багатопрофільної діяльності структурних 

підрозділів ЛНМУ імені Данила Галицького».  

Рейтинг студентів в ЛНМУ визначається шляхом систематичного обліку результатів 

поточного і підсумкових контролів та використання автоматизованої системи «Контингент». 

Контроль залишкових знань студентів перевіряється за затвердженим графіком і відповідно до 

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

вищих навчальних закладах України (код НМЦ ВО 46.1).  

Анонімне анкетування студентів проводиться двічі впродовж навчального року з метою 

оцінювання організації освітнього процесу на кафедрах у попередньому семестрі відповідно до 

Положення про проведення студентського оцінюючого анкетування у ЛНМУ імені Данила 

Галицького.  

Забезпечуються сучасні вимоги щодо участі суб’єктів навчання у інноваційній діяльності 

Університету, виконання Програми роботи з обдарованою молоддю - студенти усіх факультетів 

активно залучаються до науково-дослідної роботи.  

На базі Університету у 2015 р. проведено ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з 

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

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

відряджено 45 студентів. Переможцями стали 9 студентів Університету. За результатами 

визначено 2 призерів з спеціальності «Фармація» та 7 призерів з навчальних дисциплін 

«Латинська мова та медична термінологія», «Ендокринологія», «Клінічна імунологія та 

алергологія», «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я», «Мікробіологія, 

вірусологія та імунологія», «Медична біологія». На базі ЛНМУ  також було проведено 

міжнародний конкурс на кращу студентську практичну роботу серед студентів-стоматологів 

"Фахівець року", у якому брали участь студенти стоматологічних факультетів України та країн 

СНД.  

Відповідно до угод про міжнародну співпрацю та обмін освітніх програм у 2015 р. 28 

студентів ЛНМУ було скеровано для навчання з практичної підготовки в університети-партнери 

(Австрія, Німеччина, Польща). За високі успіхи в навчанні, науковій та громадській роботі 

кращим студентам призначено Академічні стипендії у 2015-2016 н.р.: 2 стипендії Президента 

України, 3 - Верховної Ради України (в т.ч. 1 соціальна), 1 - Кабінету Міністрів України, 1 

стипендія імені Миколи Амосова. 

Освітянські здобутки Університету представлялись на міжнародних та державних 

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

прі «Лідер міжнародної діяльності» на VI міжнародній виставці „Сучасні заклади освіти 2015” 

(12-14 березня 2015 р.), звання «Лауреат конкурсу І ступеня» за активну діяльність з 

інноваційного оновлення змісту національної освіти, нагороджений дипломами І ступеня у 

номінації «Забезпечення якості освіти», «Модернізація національної освіти», «За творчу працю 

з підвищення якості національної освіти».  

За підсумками Національного консолідованого рейтингу вузів України 2015 р., 

проведеного Міністерством освіти і науки України;  Галузевого рейтингу ВНЗ МОЗ України та 

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

позиції серед вищих медичних навчальних закладів. 

Постійна увага приділяється виховній роботі з студентською молоддю, формуванню 

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

спадщини. 

Розвивається студентське самоврядування студенти широко залучені до вирішення питань 

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

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

Для формування якісного контингенту студентів у ЛНМУ проводиться належна 

профорієнтаційна робота серед молоді. Вступна кампанія 2015 року в Університеті проведена 

відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України. Зарахування на навчання 

здійснюється виключно за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти. 

Додаткових іспитів, співбесід та інших форм контролю не проводилось. Оперативна інформація 

про хід подачі документів, списки рекомендованих до зарахування та накази про зарахування 

висвітлювались на Веб-сайті університету. Працює консультаційний телефон та поштова і 

електронна скриньки довіри. Звернення, скарги і апеляції абітурієнтів до керівництва 

Університету відсутні. 

Комісією МОЗ України проведено перевірку роботи приймальної комісії, аналіз 

організації профорієнтаційної роботи, зарахування і якісного складу зарахованих абітурієнтів. 

Комісія позитивно оцінила діяльність Університету щодо формування якісного складу студентів.  

Всього зараховано на навчання у 2015-2016 н. р. 2057 осіб: 

 За освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст  - 1154 студенти (у т.ч. 908 

вітчизняних і 246 іноземних громадян).  

- 405 за державним замовленням  

- 503 вітчизняних за кошти фізичних і юридичних осіб  

- 246 іноземних громадян 

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

110, в тому числі 

- 5 за державним замовленням 

- 105 за кошти фізичних і юридичних осіб 

 Прийом на навчання в інтернатурі  - 657: 

- 227 за державним замовленням 

- 430 за кошти фізичних і юридичних осіб 

 Прийом на навчання в магістратурі – 20 осіб  

- 18 за державним замовленням 

- 2 за кошти фізичних і юридичних осіб 

 Прийом на навчання в клін. ординатурі – 17 осіб 

 Переведено і поновлено на навчання – 99 студентів (у т.ч. 21 іноземці)  

 

31 серпня 2015 р. відбулося урочисте засідання Вченої ради Університету з нагоди початку 

нового 2015-2016 навчального року та урочистої посвяти у студенти першокурсників. Навчання 

розпочалось з 1 вересня. 

 

Випуск 2015 р. в Університеті склав 1719 фахівців (в т.ч. 102 іноземці) : 

 796 спеціалістів (в т.ч. 89 іноземців) 
з них 

- 688 лікарів  

- 108  провізорів і клінічних провізорів  

 95 молодших спеціалістів  

 762 лікарі (провізори)-інтерни 

 34 магістри (в т.ч. 13 іноземці) 

 13 аспірантів 

 19 клінічних ординаторів 

 

В Університеті навчається: 

 6193 студенти: 

- 5077 вітчизняні (в т.ч. 423 – в медичному коледжі)  

- 1116 іноземні громадяни з 45 країн світу  
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З вказаного контингенту за державним замовленням навчаються 38% студентів,  62%– за 

контрактом.  

На факультеті післядипломної освіти навчається 

  1369 інтернів 

 11237 курсантів  

    18 магістрів 

   39 клінічних ординаторів  

Річний контингент по університету складає 20638 осіб  

Впродовж року відраховано з університету 330 студентів  (7%), в т.ч. 

 208 вітчизняних студентів (118 за неуспішність, 50 – у зв’язку з переводом, 40 за 

власним бажанням) та  

 122 іноземні студенти (84 за неуспішність і 38 за власним бажанням).  

 

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

галузі; удосконалення інфраструктури наукових підрозділів закладу, спрямоване на 

забезпечення розвитку пріоритетних напрямів медичної і фармацевтичної науки; виконання 

державних освітянських програм в галузі вищої медичної і фармацевтичної освіти.  

Наукова діяльність учених Університету здійснювалася на 75 кафедрах, Центральній 

науково-дослідній лабораторії і лабораторії промислової токсикології за наступними основними 

науковими напрямками: вивчення впливу чинників довкілля на організм; хвороби матері та 

дитини; особливості терапії неінфекційних та інфекційних хвороб; дослідження системного 

впливу пухлин на організм і питань хіміотерапії раку; діагностика, консервативне та хірургічне 

лікування хвороб серцево-судинної системи, органів шлунково-кишкового тракту, ендокринних 

органів та сечовидільної системи; діагностика та лікування уражень головного мозку різного 

ґенезу; комплексне лікування хвороб пародонту; пошук і синтез нових біологічно активних 

речовин; організація та управління охороною здоров’я та фармацевтичного забезпечення 

населення. 

Вказані наукові напрямки реалізовувалися виконанням 60 науково-дослідних тем, з них 3 

теми виконувалися за пріоритетним фінансуванням МОЗ України на загальну суму 195,3 тис. 

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

доц. Потьомкіна Г.О.). Ініціативна пошукова тематика включала 57 тем.  

Центральна науково-дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології 

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

межах повноважень, наданих відповідними атестаційними та акредитаційними свідоцтвами, 

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

проводиться розробка гігієнічних регламентів допустимого вмісту та методик вимірювання 

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

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

токсичності препаратів; вимірювання вмісту токсичних елементів у біоматеріалах; оцінка 

відповідності медичним критеріям безпеки продукції та нормативної документації для потреб 

Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. Усього протягом 2015 року в лабораторії 

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

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

реактиви для виконання фрагментів НДР кафедр, кандидатських і докторських дисертацій 

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

правил. 

У 2015 році працівники ЛНМУ опублікували 15 підручників; 17 монографій; 47 

навчальних посібників, 19 різновидів іншої навчально-методичної та науково-популярної 

літератури (словники, довідники тощо), підготовлено і видано 7 навчальних типових програм 

та клінічних протоколів; 1169 наукових статей у виданнях ВАК України; 930 тез у матеріалах 

наукових конференцій; опубліковано 219 статей в іноземних журналах, з них 73 статті в 

міжнародних реферованих виданнях з імпакт-фактором; 265 статей у матеріалах міжнародних 
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конференцій; 13 інформаційних листів; 11 методичних рекомендацій МОЗ України. Отримано 

один закордонний патент на винахід, п’ять патентів на винаходи України, 66 патентів на 

корисну модель, 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, подано 64 заявки на 

патенти. Популяризація інтелектуального потенціалу нашого університету здійснюється 

шляхом подачі інформації про інноваційні наукові розробки в галузевий реєстр нововведень та 

для формування каталогу наукових розробок наукових та навчальних закладів Львівщини. До 

Реєстру МОЗ України внесено 37 нововведень. Отримано від різних медичних установ 296 

актів впроваджень на низку нових способів, методів, засобів лікування, діагностики, 

профілактики хвороб та інших медичних технологій запропонованих спеціалістами ЛНМУ. 

Дієвим резервом наукових кадрів ЛНМУ є молоді науковці. Серед них 5 – отримали 

стипендії Західного наукового центру НАН і МОН України та Львівської обласної державної 

адміністрації; один аспірант отримував стипендію Президента України. 

Активна позиція Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького в напрямку оприлюднення наукової інформації за результати моніторингу 

міжнародної наукометричної бази даних Scopus дозволяє займати чільні позиції серед ВНЗ 

України. Станом на жовтень 2015 року (останнє оновлення даних Scopus) ЛНМУ імені Данила 

Галицького займає високу 12 позицію серед 120 ВНЗ України і є другим серед медичних 

університетів. Кількість статей працівників університету в базі Scopus – 494; кількість цитувань 

– 2572, Індекс Гірша – 29. За підсумками галузевого рейтингу ВНЗ МОЗ України ЛНМУ імені 

Данила Галицького здобув І місце серед вищих медичних навчальних закладів України за 

показниками навчально-методичної роботи. За результатами національного консолідованого 

рейтингу вузів України 2015 р., проведеного Міністерством освіти і науки України, Університет 

посів ІІІ місце у номінації ТОП-10 «Кращі медичні вузи». Згідно з рейтингом прозорості 

національних університетів, проведеним Аналітичним центром CEDOS, ЛНМУ отримав І місце 

серед національних вищих медичних навчальних закладів і VІІ – серед усіх ВНЗ України. За 

підсумками рейтингу наукометричної бази даних Scopus Університет здобув ІІ місце серед 

вищих медичних навчальних закладів і ХІІ – серед усіх ВНЗ України. 

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

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

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

потребами закладу.  

В Університеті станом на 01.01.2016 року заплановано й виконується 40 докторських та 

250 кандидатських дисертацій.  

У 2015 році захищено 8 докторських дисертацій: Бондаренко О.О. (14.01.02 – внутрішні 

хвороби); Коломійцев В.І. (14.01.03 – хірургія); Чуйко М.М. (14.01.10 – педіатрія); Мар’єнко Л.Б. 

(14.01.15 – нервові хвороби); Сизон О.О. (14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби); Бойко Я.Є. 

(14.03.08 – імунологія та алергологія); Грицко Р.Ю. (25.00.02 – механізми державного 

управління); Білий Р.О. (03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія); та 45 кандидатських: 

Снітовська О.Й. (10.01.06 – теорія літератури); Молчанова О.В. (14.01.01 – акушерство та 

гінекологія); Бек Н.С., Слаба О.Р. (14.01.02 – внутрішні хвороби); Новосад А.М. (14.01.03 – 

хірургія); Була М.С., Чнгрян Г.В. (14.01.11 – кардіологія); Стигар М.В. (14.01.12 – ревматологія); 

Дибас І.В. (14.01.13 – інфекційні хвороби); Кухленко Р.В. (14.01.15 – нервові хвороби); Кирилюк 

С.С. (14.01.16 – психіатрія); Новицький М.І. (14.01.18 – офтальмологія); Дасюк Т.Є., Рудник Т.І. 

(14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби); Іванчишин В.В., Заблоцька О.Я., Лещук Л.С., 

Матвійчук Х.Б., Мрочко О.І., Нестор Р.А., Олійник А.Г., Палій А.В., Панькевич В.В. (14.01.22 – 

стоматологія); Балита Т.М. (14.01.26 – фтизіатрія); Меренцова О.О. (14.01.36 – 

гастроентерологія); Грушка О.І., Кузьмінов О.Б., Скалецька Н.М. (14.02.01 – гігієна та професійна 

патологія); Кордіяк О.Й., Павлів Х.І. (14.03.01 – нормальна анатомія); Безпалько Л.Ю., Пшик-

Тітко І.О., Децик О.І. (14.03.03 – нормальна фізіологія); Мартьянова О.І., Мельник О.В., 

Погорецька Я.О., Регеда М.М. (14.03.04 – патологічна фізіологія); Городнича О.Ю., Прокіп С.Є., 

Рев’яцький І.Ю. (15.00.01 – технологія ліків, ОЕФ та судова фармація); Лозинський А.В. (15.00.02 

– фармацевтична хімія та фармакогнозія); Семенова Н.В. (24.00.02 – фізична культура, фізичне 
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виховання різних груп населення); Єфремова У.П. (03.00.04 – біохімія); Панас М.А., Тимчук І.В. 

(03.00.07 – мікробіологія). 

 Вчене звання професора присвоєно 2 викладачам університету: Держко І.З. (кафедра 

філософії та економіки), Задорожна Б.В. (кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини 

ФПДО). 

 Вчене звання доцента присвоєно 35 викладачам університету: Абрагамович У.О. (кафедра 

внутрішньої медицини № 1), Байдалка І.Д. (кафедра епідеміології), Бевз О.В. (кафедра 

пропедевтики внутрішньої медицини № 2), Бойків Н.Д. (кафедра клінічної та лабораторної 

діагностики ФПДО), Борис Р.Я. (кафедра нормальної анатомії), Вервега Б.М. (кафедра 

патологічної фізіології), Возняк А.В. (кафедра педіатрії), Ворожбит О.Б. (кафедра інфекційних 

хвороб), Герасун О.Б. (кафедра інфекційних хвороб), Грушковська Д.Т. (кафедра організації і 

економіки фармації), Двуліт І.П. (кафедра терапевтичної стоматології), Демидова А.Л. (кафедра 

терапії № 1 та медичної діагностики ФПДО), Камінський Д.В. (кафедра фармацевтичної, 

органічної і біоорганічної хімії), Качерай Ю.В. (кафедра організації і економіки фармації та 

технології ліків ФПДО), Кирик Т.П. (кафедра загальної хірургії), Кігічак-Борщевська А.В. 

(кафедра психіатрії та психотерапії ФПДО), Кіселик І.О. (кафедра інфекційних хвороб), 

Колішецька М.А. (кафедра патологічної фізіології), Костюченко Л.В. (кафедра клінічної 

імунології та алергології), Кристопчук С.А. (кафедра внутрішньої медицини № 1), Литвин Г.О. 

(кафедра дитячих інфекційних хвороб), Малачинська М.Й. (кафедра акушерства, гінекології та 

перинатології ФПДО), Матолінець Н.В. (кафедра анестезіології та інтенсивної терапії ФПДО), 

Мицик Ю.О. (кафедра радіології та радіаційної медицини), Пасічник С.М. (кафедра урології 

ФПДО), Першин О.І. (кафедра медичної біології, паразитології та медичної генетики), Поковська 

Т.В. (кафедра дитячих інфекційних хвороб), Пороховська Н.В. (кафедра патологічної фізіології), 

Ришковська Н.О. (кафедра психіатрії та психотерапії ФПДО), Семен Х.О. (кафедра пропедевтики 

внутрішньої медицини № 2), Хаврона О.П. (кафедра біологічної хімії), Чайківська Е.Ф. (кафедра 

акушерства, гінекології та перинатології ФПДО), Чупашко О.І. (кафедра нормальної фізіології), 

Яцкевич А.Я. (кафедра травматології і ортопедії), Яцула М.С. (кафедра педіатрії). 

Вчене звання старшого наукового співробітника отримала одна особа: Лаповець Н.Є. 

(ЦНДЛ та лабораторія промислової токсикології). 

 

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

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

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

планами, затвердженими Міністерством; проведення особистого підвищення кваліфікації або 

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

Відповідно до планів підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу вищих 

медичних (фармацевтичного) навчальних закладів, затверджених МОЗ України, у  2015 р. 

підвищили кваліфікацію 584 наукових, науково-педагогічних працівників та спеціалістів ЛНМУ, 

що склало 54,8% від загальної кількості фізичних осіб професорсько-викладацького складу. З 

них на факультетах підвищення кваліфікації навчалось 178 викладачі, стажування – 35, на 

нарадах, семінарах - 316, у творчих відпустках - 3, навчання в докторантурі - 8 та аспірантурі - 

44. Підвищили кваліфікацію: 138 професорів, завідувачів кафедр; 234 доценти і 212 асистентів і 

старших викладачів. Ректор пройшов підвищення кваліфікації у НМАПО імені П.Л.Шупика, а 

також навчання з охорони праці вищих навчальних закладів та навчальних центрів і перевірку 

знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 

електробезпеки, пожежної безпеки, брав участь у 3 нарадах та семінарах, проведених МОЗ та 

МОН України.  

 

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

діагностичному та лікувально-профілактичному процесах передових наукових технологій та 

розробок.  
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Наукова продукція, як результат науково-дослідної роботи, має своє висвітлення в різних 

формах інтелектуальної власності: публікаціях, нововведеннях, методичних рекомендаціях, 

інформаційних листах, патентах, звітах НДР тощо. В останні роки до них додались і 

комп'ютерні та типові програми. Сьогодні головною установою, що охоплює методичне, 

організаційне та комунікаційне забезпечення інноваційних процесів у системі охорони здоров'я, 

є Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи. У цій 

установі реалізація інноваційної політики в охороні здоров'я займає найвагоміше місце. Саме 

там формуються засоби комунікації, проводиться експертиза інновацій, розробляються 

методичні основи реалізації інноваційних технологій, опрацьовується щорічна доповідь про 

досягнення в медицині, проводиться робота з організації винахідницької діяльності в галузі, 

здійснюється селективний відбір та аналіз інновацій у щорічних звітах про НДР. Апробоване 

джерело пропозицій для інновацій – це галузевий реєстр нововведень, який щорічно надає 

пропозиції для формування різних інноваційних технологій.  

Науково-педагогічні здобутки Університету були представлені на міжнародних та 

державних освітянських виставках, де отримали звання «Лауреат конкурсу І ступеня» за 

активну діяльність з інноваційного оновлення змісту національної освіти, диплом «Лауреат 

конкурсу І ступеня» в номінації «Інновації у створенні системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти» на VII Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті 2015», диплом 

за активне впровадження інноваційних технологій в процес навчання і виховання. 

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

клінічних лікувально-профілактичних закладів для покращення якості підготовки фахівців та 

надання населенню спеціалізованої медичної допомоги.  

В університеті функціонує Стоматологічний медичний центр (фактично університетська 

стоматологічна клініка) проектною потужністю 1480 прийомів у зміну, на базі якого розміщені 

усі кафедри з підготовки майбутніх стоматологів.  

Питання створення університетської лікарні на базі Львівської обласної клінічної лікарні 

(в минулому клініки медичного інституту) є нагальним в планах університету. Ректором 

університету проведено обговорення з депутатами медичної комісії Львівської обласної ради та 

керівниками області щодо перспективи створення університетської лікарні. Питання створення 

університетської клініки піднімалося на спільному засіданні Вченої Ради університету та 

Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА 28 жовтня 2015 року. 

Спеціалістами університету разом із фахівцями Львівської ОДА прораховано, що 

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

Галицького) обійдеться державному бюджету первинно біля 1 мільйон гривень та в 

подальшому в суму понад 170 мільйонів гривень щорічно, що за умов нинішньої фінансової 

спроможності МОЗ є не реальним.  

Однак співпраця і координація дій ЛНМУ ім. Данила Галицького та ЛОКЛ відбувається 

постійно і 5 січня 2015 року угода про співпрацю була переукладена на 5 років. Спільна робота 

сприяє широкому залученню працівників клінічних кафедр до надання високо спеціалізованої 

допомоги мешканцям та водночас підвищення рівня і якості  підготовки фахівців на клінічних 

кафедрах університету. 

В 2015 році у ЛНМУ ім. Данила Галицького продовжено роботу по налагодженню та 

підтриманні на належному рівні співпраці 47 клінічних кафедр з іншими 89 лікувально-

профілактичних закладів м. Львова і Львівської, Волинської та Рівненської областей на підставі 

угод про співпрацю на взаємовигідних умовах, які виключають  будь-які  фінансові 

зобов’язання сторін.  

 

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

З метою створення умов для використання сучасних інформаційних технологій у 

навчально-виховному процесі, використання інноваційних технологій в науковій та навчальній 

діяльності університету ректорат постійно контролює і вдосконалює стан забезпечення усіх 
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навчальних підрозділів університету сучасною комп’ютерною технікою. У навчальному 

процесі використовується 772 комп’ютери, що відповідає доведеним нормативам і становить 16 

комп’ютерів на 100 студентів денної форми навчання. На даний час в університеті працює 32 

комп’ютерних класи. 

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

кваліфікації викладачів.  

Концепція розвитку університету передбачає реалізацію його стратегічного курсу на 

міжнародну співпрацю, яка є можливою за умови постійного розвитку сучасних інформаційних 

технологій. ЛНМУ імені Данила Галицького є постійним користувачем глобальної 

інформаційної мережі Інтернет. В університеті працює Інтернет-центр, який сприяє 

впровадженню інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес, проведенню 

наукових досліджень, розвитку технологій дистанційного навчання, забезпечує доступ студентів 

та підрозділів університету до національних  та світових інформаційних ресурсів. З метою 

розширення комплексу інформаційних послуг, що надаються університетською мережею, 

встановлено потужний комплект обладнання для серверної. Розроблена та реалізується 

концепція інноваційного використання мережі Університету, яка дозволяє зменшити витрати на 

закупівлю системних блоків та енергопостачання. Інтернет-центр Університету обладнаний 54 

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

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

мережі Інтернет під’єднано 772 комп’ютери. 

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

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

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

українською та англійською мовами на ресурсі кафедр з можливістю отримати необхідні 

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

завдання, джерела інформації; доступ до сучасного англомовного повнотекстового контенту 

медичної інформації).  

Розширення Інтернет-мережі у ЛНМУ дозволяє проводити дистанційне навчання 

відповідно до затвердженого Положення про дистанційне навчання з циклів тематичного 

удосконалення. Кафедрами Університету проведено дистанційні цикли тематичного 

удосконалення «Актуальні питання патології раннього дитячого віку», прочитано цикл 

тематичних онлайн-відео-лекцій для лікарів-педіатрів Львівської, Волинської та Рівненської 

областей. Для організації циклів дистанційного навчання використовується високошвидкісне 

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

програмного забезпечення для відео-зв’язку використано безкоштовну систему для 

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

В Університеті впроваджено у навчальний процес денної та заочної форми навчання 

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

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

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

реалізувати систему дистанційного та інтерактивного навчання з дисциплін: організація та 

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

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

На кафедрах Університету впроваджена та використовується адаптована платформа для 

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

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

браузер.  Claroline дозволяє вільно керувати різними розділами курсів і зарахованими 

користувачами, відкриваючи можливості створення онлайн вправ, координацію групової 

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

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

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

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

завдань дозволяє достатньо повно контролювати процес тестування.  
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На виконання державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та 

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

on line лекції та відео конференції.  

3.10. Створення університетського редакційно-видавничого комплексу для забезпечення 

можливості видання навчально-методичної та наукової літератури.  

З метою забезпечення потреб університету у виданні навчально-методичної і наукової 

літератури та раціонального використання коштів в Університеті працює редакційно-

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

здійснюють видання та забезпечення Університету навчально-методичними, науковими, 

періодичними виданнями та іншою поліграфічною продукцією. Зокрема, у підрозділі 

оперативного друку впродовж 2015 року надруковано 80 найменувань методичних рекомендацій 

загальним тиражем 3800 примірників та 165 найменувань бланкової документації загальною 

кількістю 380 тис. примірників. 

 

3.11. Створення сучасного студентського спортивно-оздоровчого комплексу закладу.  

 

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького 

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

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

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

м
2
; №2 – 294,5 м

2
; №3 – 437,5 м

2
; спортивний зал для ритмічної гімнастики, степ-аеробіки, йоги 

– 67,9 м
2
; спортивний зал для атлетичних видів спорту – 106,4 м

2
; спортивний зал для занять 

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

кі-до) – 106,2 м
2
; спортивний зал для атлетичних видів спорту – 83,9 м

2
; спортивний зал для 

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

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

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

 

спортивний майданчик для занять стрільбою з лука – 1730,0 м
2
) та студентського спортивно-

оздоровчого табору “Медик” – 200 місць на 1 зміну.  

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

орендує щосеместру. 

 
 

3.12. Збільшення бібліотечного фонду закладу.  

Якість і рівень методичного забезпечення як основного інструментарію вищої освіти є 

визначальним фактором забезпечення якості освіти. Ректорат вживає заходів щодо своєчасного 

видання і максимального забезпечення навчального процесу новим поколінням навчальної 

літератури українською та іноземними (для чужоземних студентів) мовами.  

Періодично проводиться аналіз забезпечення студентів усіх факультетів та курсів 

відповідними підручниками і посібниками. В Університеті постійно оновлюється і 

поліпшується комплектування бібліотечного фонду університету, який складає 600260 

примірників. У 2015 році університетом закуплено 3340 примірників навчальної літератури на 

загальну суму 409,5 тис. грн. 

 
 

3.13. Переоснащення відділу технічних засобів навчання закладу сучасним мультимедійним та 

проекційним обладнанням.  

Інформаційні та комунікаційні технології сьогодні є ключовим фактором формування 

сучасного рівня освітніх послуг. У зв’язку з цим виведення вищої медичної освіти на якісно 

новий рівень і поліпшення якості підготовки висококваліфікованих фахівців неможливе без 

комп’ютеризації навчального процесу, впровадження Інтернет-технологій і створення 

корпоративних мереж, а також забезпечення навчального процесу сучасним мультимедійним та 

проекційним обладнанням. Значна увага приділяється забезпеченню кафедр університету 
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мультимедійними засобами для реалізації сучасних технологій навчання. Зараз кафедри 

університету обладнані 86 мультимедійними проекторами на загальну суму 828337 грн. 

Впродовж року в ЛНМУ придбано 12 мультимедійних проекторів вартістю 218095 грн. 

 
 

3.14. Створення дієвого  кадрового резерву на посади завідувачів кафедр закладу. 

Кількість кафедр Університету, на яких є резерв на посаду завідувача кафедри складає 68, 

що становить 90,7 % від загальної кількості кафедр, 54 кафедри очолюють доктори наук, 21 

кафедру – кандидати наук. 

У таблиці наведені дані про розподіл резерву на завідування на кафедрах по факультетах. 

Факультет 
Кількість 

кафедр 

Завідувачі 

кафедр 
Наявність резерву 

% кафедр, на яких 

резерв відсутній 

Медичний 1 16 кафедр 

та ЦНДЛ 

12 д.н.; 4 к.н. Резерв на 14 кафедрах:  

7 д.н., 7 к.н. – 87,5 % 

12,5 % 

Медичний 2 17 кафедр 13 д.н.; 4 к.н.  Резерв на 16 кафедрах: 

 8 д.н., 8 к.н. –  94,1 % 

5,9 % 

Стоматологічний 9 кафедр 8 д.н., 1 к.н. Резерв на 9 кафедрах: 

1 д.н., 8 к.н. – 100,0 % 

 –  

Фармацевтичний 11 кафедр 4 д.н.; 7 к.н. Резерв на 9 кафедрах:  

- д.н., 9 к.н. – 81,1 % 

18,9 % 

ФПДО 22 кафедри 17 д.н.; 5 к.н. Резерв на 20 кафедрах:  

9 д.н.; 11 к.н. – 90,9 % 

9,1 % 

Розподіл резерву на кафедрах окремих факультетів ЛНМУ імені Данила Галицького 

вказує на те, що найвищий відсоток (100%) кафедр з наявним резервом є на стоматологічному 

факультеті, а найнижчий ― на фармацевтичному факультеті (81,1%). Реєстр кафедр, які не 

мають резерву завідувачів станом на 01.01.2016 року: 1) Загальної гігієни з екологією; 2) 

Фізичного виховання і спортивної  медицини; 3) Медицини катастроф та військової медицини; 

4) Фармакогнозії і ботаніки; 6) Філософії та економіки; 5) Фармацевтичної хімії ФПДО; 

6) Медичного права ФПДО. 

 

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

Університет, як заклад державної форми власності,  фінансується  з державного 

бюджету, а також отримує власні спеціальні кошти від надання послуг.  Відповідно до 

«Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами 

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

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

університет   здійснює свою діяльність  на підставі кошторису доходів та видатків, який 

затверджується Міністерством охорони здоров’я України.  

У 2015 році університетом отримано фінансування з державного бюджету на 

загальну суму  123736,3 тис. грн.,  в т.ч. за бюджетними програмами:  

- освіта – 105604,4 тис. грн. (ІV рівня акредитації  – 104522,2 тис.грн., ІІ рівня акредитації – 

1082,2 тис.грн); 

- охорона здоров’я – 17928,0 тис. грн.; 

- дослідження , прикладні розробки , фінансова підтримка інфраструктури наукової 

діяльності – 203,9  тис. грн. 

Кошти бюджетного фінансування використано на цілі, які передбачені  кошторисами 

відповідних бюджетних програм та вимог Постанови КМУ № 65 від 01.03.2014 року «Про 

економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» 

 

Надходження спеціальних коштів склало 185617,5 тис. грн., в т.ч.: 

- навчання студентів   ІV рівня -  140079,6 тис. грн.,  

- навчання студентів ІІ рівня  – 3182,0 тис.грн. 
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- навчання інтернів, клінічних ординаторів – 9889,1 тис. грн. 

- навчання курсантів – 5877,2 тис .грн. 

- наукові дослідження та послуги ЛПТ – 3355,9 тис. грн. 

- орендна плата – 95,4 тис. грн. 

- виручка їдальні – 1536,6 тис. грн. 

- виручка навчально-виробничої аптеки  - 255,6 грн. 

- плата за проживання в гуртожитках – 17608,0  тис. грн. 

- стоматологічні послуги – 2455,5 тис.грн. 

- кошти від реалізації путівок у с/о табір «Медик» - 1149,9 тис.грн 

-     реалізація підручників, металобрухту – 2,6 тис.грн. 

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

дипломів...) – 130,1 тис. грн. 

У 2015 році від Європейського Союзу надійшли кошти гранту «Здоров’я є 

пріоритетом. Партнерство медичних університетів Польщі та України на користь підвищення 

якості медичної опіки польсько-українського прикордоння» в сумі 35,2 тис.євро, а за  весь 

період його реалізації  отримано коштів в сумі 105,4 тис.євро.  

Окрім того, отримано 2 гранти від Міністерства освіти і науки України 

кошторисною вартістю 60,0 тис.грн та 39,6 тис.грн.  

Науково-педагогічний персонал університету активно працює над питання 

отримання  міжнародних грантів, фінансування через які дало б значний позитивний ефект у 

матеріально-технічному забезпеченні університету. 

                  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. Так, дохідна 

частина кошторису по спеціальних коштах   у 2015 р.  склала 185617,5 тис.грн,  в той же час, за 

аналогічний період  2014 р. -  124653,2 тис.грн., що на 60964,3 тис. грн. більше.  

Використання бюджетних та спеціальних коштів університет проводить відповідно 

до затвердженого кошторису з врахуванням вимог Закону України «Про здійснення державних 

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

використанням коштів здійснює  Головне управління державної  казначейської служби у 

Львівській області, яке проводить касове обслуговування університету.  Університетом не 

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

та документально підтверджене використання коштів загального та спеціального фондів 

університету. 

 

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

розрахунків з постачальниками.  

Станом  на 1 січня  2016 року заборгованість по податках, зборах та інших платежах до  

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

здійснювалась своєчасно. 

Університетом повністю проведені взаєморозрахунки з постачальниками та виконавцями 

робіт та послуг. На 1 січня 2016 року відсутня заборгованість університету перед сторонніми 

організаціями.  

3.17. Своєчасне здійснення соціальних виплат.  

Заборгованість по заробітній платі та  стипендіях по  загальному фонду та  

спеціальному фонду за всіма програмами станом на 1 січня 2016 року  відсутня. 

Протягом 2015 виплата заробітної плати та стипендій студентам проводилась відповідно 

до термінів, передбачених Колективним договором на 2015 рік, укладеним між адміністрацією 

університету та трудовим колективом.  
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  Решта соціальних виплат (відпускні,  матеріальна допомоги 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. 

3.18. Організація ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та 

господарською діяльністю з урахуванням: положень Бюджетного кодексу України та інших 

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

функціями кожного структурного підрозділу, правильного розмежування функціональних 

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

видатків закладу.  

Бюджетним кодексом України передбачено  принципи бюджетної системи, яких  

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

господарської діяльності. Одним з таких принципів являється принцип  цільового та  

ефективного використання  коштів загального та спеціального фондів бюджету, до яких 

відносяться кошти бюджетного фінансування та спеціальні надходження університету.  

У повсякденній роботі бухгалтерія користується економічною класифікацією 

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

ефективне та цільове використання наявних коштів. Одним із структурних підрозділів 

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

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

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

проживання у гуртожитках, орендної плати. 

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

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

встановлення  педагогічного навантаження  та формування чисельності науково-педагогічного, 

навчально-допоміжного  та іншого персоналу. 

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

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

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

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

Для ведення бухгалтерського обліку  штат бухгалтерії розраховано такий, який дає 

можливість охопити всі сторони фінансово-господарської діяльності університету: 

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

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

інвентаризації матеріальних активів у структурних підрозділах ВУЗу, при списанні 

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

здачу їх переробній організації. Проводить щорічну індексацію основних фондів відповідно 

до індексів інфляції. 

- стипендіальний  та розрахунковий відділи – проводять нарахування заробітної плати та 

стипендій працівникам та студентам університету, утримання  податків в бюджет та  

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

персоніфікована інформація до Пенсійного фонду та податкової інспекції. 

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

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

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

університетом з постачальниками та виконавцями, проводить оплату по виставлених 

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

програмах відповідно до класифікації.  

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

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

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

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

звітність. 
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            Бухгалтерія та економічний відділ тісно співпрацюють з господарською частиною у 

напрямку вирішення питань господарського функціонування ВУЗу, взаємного контролю по: 

- контингенту проживаючих у гуртожитках та оплаті за проживання 

- дотримання тарифів на комунальні послуги 

- достовірності показників лічильників енергоресурсів та води, тощо. 

 

3.19. Збереження закріпленого за закладом державного майна.  

У 2015 році були проведені  роботи на  загальну суму 2220,8 тисяч гривень.  

3.20. Забезпечення захисту інтересів закладу, держави.  

З метою зміцнення фінансової дисципліни та більш ефективного збереження державного 

майна, додатково переукладені договори про повну матеріальну відповідальність у  

структурних підрозділах університету. 

Науково-педагогічні працівники університету ознайомлювалися з основними 

положеннями антикорупційного законодавства. 

Постійно працював антикорупційний комітет університету, який відповідає за дотримання 

антикорупційного законодавства, наказом затверджено план заходів, спрямованих на 

запобігання та виявлення корупції. 

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

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

метою підвищення ефективності роботи закладу.  

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького співпрацює з 

науковими, навчальними установами та закладами, промисловими підприємствами та 

організаціями України. Зокрема, проводилися спільні дослідження з Інститутом біології 

клітини НАН України, Інститутом спадкової патології НАМН України, Інститутом Патології 

крові та трансфузійної медицини АМН України, Львівським національним університетом імені 

Івана Франка, Львівським НДІ мікробіології і епідеміології, Львівським державним інститутом 

фізичної культури, Львівським філіалом Української академії державного управління при 

Президентові України, Ужгородським національним університетом, Тернопільським медичним 

університетом, Національним медичним університетом імені О. О. Богомольця, Національним 

фармацевтичним університетом, Одеським національним медичним університетом, 

Національною медичною академією післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Національним 

інститутом раку тощо. Триває співпраця ЛНМУ зі Світовою федерацією українських лікарських 

товариств (СФУЛТ), лікарською комісією НТШ, Українським лікарським товариством у Львові, 

Народною лічницею імені Митрополита Андрея Шептицького, іншими товариствами й 

об’єднаннями. 

У 2015 році підписано угоди про наукову співпрацю з Віденським медичним 

університетом (Відень, Австрія), Вроцлавським медичним університетом (Вроцлав, Польща), 

Державною установою «Національний центр громадського здоров’я» (Кишинів, Молдова), а 

також Науково-дослідною спілкою Канади із вивчення запальних процесів (Торонто, Канада). 

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

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

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

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

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

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

Софійським медичним університетом (Софія, Болгарія), Інститутом політики та менеджменту у 
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сфері охорони здоров’я Університету Еразма Роттердамського (Роттердам, Нідерданди) тощо. 

У цьому році Університет продовжив роботу з міжнародною мережею «Омні-Мережа». У рамка 

цієї співпраці проведено лекційні курси, спрямовані на використання в наукових дослідженнях 

адаптованої бази даних новонароджених та породіль із західних областей України щодо 

природжених вад розвитку та впливу шкідливих факторів на перебіг вагітності. 

 

Університет подав документи, пройшов процес валідації Європейською комісією та 

отримав індивідуальний код (PIC-number) учасника електронного реєстру ґрантоодержувача 

(Participant Portal). Це надало можливість науковцям університету брати участь на засадах 

повноправних партнерів у європейських наукових, інноваційних, освітніх і культурних 

програмах, зокрема в рамковій програмі досліджень та інновацій «Горизонт 2020». У 

результаті вчені подали 4 заявки на проект у межах напряму «Дії Марії Складовської-Кюрі» 

програми «Горизонт 2020», серед яких проект «Pathogen and Graphene (PANG)» переміг у 

конкурсі і підписано ґрантову угоду з Європейською комісією. У зв’язку з оголошенням нових 

конкурсів на 2016-2017 роки, науковці Університету активно працюють над підготовкою нових 

проектних пропозицій для подачі до програми «Горизонт 2020» у напрямку «Здоров’я та 

соціальні виклики». 

У рамках програми Еразмус+ готується до подачі на конкурс  проект спільно із 

Університетом Бергена (Норвегія), Каролінським університетом (Швеція), Університетом 

Загребу - медична школа (Хорватія) та іншими проект «Інтернаціоналізація програм 

аспірантури (докторантури) в біомедицині та охороні здоров’я задля застосування кращих 

практик»  відповідно до документу «Стандарти для навчання на докторантурі з біомедицини та 

охорони здоров’я в Європі», що був розроблений європейською організацією Орфеус. Спільно 

із Вюрцбурзьким університетом та вищими навчальними закладами Західної України також 

відбуваються напрацювання для створення творчого консорціуму для подачі проекту в рамках 

програми Еразмус+. 

ЛНМУ є членом Асоціації регіональної співпраці з питань здоров’я, науки та технології 

(The Accociation for Regional Coopperation in the fields of Health, Science and Technology – 

RECOOP HST Association), а у 2015 році Університет приєднався до багатосторонньої угоди про 

співпрацю в галузі медичної молекулярної імунології, алергології та медичної генетики у 

спільних наукових дослідженнях з курсу післядипломної медичної освіти.  

Упродовж 2015 року науковці Університету брали участь у міжнародних науково-

практичних заходах, які проводилися в Німеччині, Польщі, Франції, Австрії, Болгарії, Великій 

Британії, Італії, Іспанії, Туреччині, Хорватії, Чехії, Канаді, Угорщині, Вірменії, Республіці 

Білорусь, Швейцарії, Нідерландах та інших. У ЛНМУ було організовано та проведено понад 

20 наукових форумів із міжнародною участю (науково-практичні конференції, симпозіуми, 

з’їзди). З метою здійснення науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення 

інформаційного обміну, а також розширення наукових контактів із зарубіжними вченими 38 

співробітників Університету проходило стажування за кордоном.  

Понад 80 науковців ЛНМУ є активними членами європейських та міжнародних фахових 

товариств. 

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

відповідно до Закону України „Про державну таємницю”.  

Відомості, що складають державну та службову таємницю в Університеті захищаються 

експертною комісією з провідних науковців, які визначають доцільність відкритої публікації 

результатів науково-дослідних робіт та постановки на облік інноваційних розробок, як 

нематеріальних активів. Популяризація інтелектуального потенціалу нашого університету 

здійснюється шляхом подачі інформації про інноваційні наукові розробки в галузевий реєстр 

нововведень та для формування каталогу наукових розробок наукових та навчальних закладів 

Львівщини.  
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3.23. Виконання екологічної  програми.  

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

ламп, паливно-мастильних матеріалів та використаних матеріалів медичного 

призначення одноразового використання проводяться постійно згідно укладених угод. 

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

ними проводиться належний догляд. 

3. Чистота прилеглої території підтримується в належному стані. 

4. Проводиться формувальна обрізка дерев на території  університету. 

 

3.24. Встановлення сучасного технологічного обладнання у корпусах та гуртожитках закладу 

для забезпечення умов енергозбереження.  

Проведено поточні ремонти теплових пунктів: головного корпусу та хімічного корпусу з 

встановленням лічильника обліку теплової енергії та з автоматичним регулюванням подачі 

теплоносія в залежності від температури навколишнього середовища;  корпусу нормальної 

анатомії та корпусу патологічної анатомії - встановлення лічильників обліку теплової енергії та 

підготовчих робіт для встановлення обладнання для автоматичного регулювання подачі 

теплоносія в залежності від температури навколишнього середовища. Виконані роботи по  

головному корпусу та хімічному корпусу забезпечують зменшення споживання теплової енергії 

і, відповідно,  зменшення  оплати за неї.  

Проведено ремонт, повірку та пусконалагоджувальні роботи вузлів  обліку теплової 

енергії.                                                                 

Забезпечується обов’язкове застосування енергоефективних приладів під час заміни 

ламп розжарювання, що вийшли з ладу. 

Під час проведення  ремонтів приміщень та споруд енергетичного господарства 

встановлюються  енергоефективні освітлювальні прилади. 

3.25. Дотримання чинного законодавства, активне використання засобів удосконалення 

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

У 2015 році послідовно виконувалися умови контракту відповідно до чинного 

законодавства України, активного використання засобів по удосконаленню управління вищим 

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

стосовно фінансового становища закладу. 

Прийняття на роботу, переведення та звільнення працівників проводилося із суворим 

дотриманням  діючого трудового і нового пенсійного законодавства стосовно науково-

педагогічних працівників. З боку працівників не було позовів до судових органів про 

порушення трудового і пенсійного законодавства. Жоден працівник університету не 

притягувався до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційні діяння. 

Відповідно до чинного законодавства створювалися плани роботи з обов’язковим 

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

оперативних нарадах постійно заслуховувалися поточні результати роботи по запланованим 

заходам. 

Науково-педагогічним та іншим працівникам університету доведено основні положення 

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

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

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

необхідність дотримання зазначених нормативних актів. За звітний період порушень 

антикорупційного законодавства допущено не було. Розроблений та затверджений МОЗ 

України Статут університету у новій редакції. 

Грубих порушень трудової дисципліни за звітний період працівниками університету 

допущено не було внаслідок своєчасних розробок і впровадження відповідних посадових 

інструкцій, наказів, роз’яснень. Також була дотримана законність при застосуванні навчання і 
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праці у вихідні, святкові, неробочі дні. Додержувалися трудові права певних категорій 

працівників, визначених чинним законодавством. 

За результатами перевірки, проведеної Головним управлінням юстиції у Львівській 

області, жодних зауважень щодо стану правової роботи в університеті не було. 

З метою запобігання корупційних проявів в структурних підрозділах університету згідно 

із затвердженим графіком проводилися правові бесіди з роз’ясненням положень Закону України 

„Про боротьбу з корупцією”, були організовані періодичні консультації для студентів, їхніх 

батьків, юридичних та фізичних осіб, які згідно із контрактами проводять оплату за навчання. 

Відповідно до положень Болонської декларації неодноразово перевірялося вдосконалення  

механізму контролю за дотриманням чинного законодавства науково-педагогічними 

працівниками під час семестрових навчальних занять та семестрового контролю.  

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

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

протиепідемічних правил.  

Ректорат, адміністрація господарської частини, служба охорони праці і комісія профкому 

з охорони праці університету спільними зусиллями розробили плани щодо покращення умов 

праці і попередженню виробничого травматизму.  

Впродовж  2015 року в університеті  не зареєстровано нещасних випадків виробничого 

характеру, професійних захворювань, отруєнь.  

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

про стан охорони праці, профілактики виробничого травматизму та пожеж. 

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

проведення первинного та повторних інструктажів у підрозділах університету контролюється 

службою ОП. 

Службою охорони праці університету розроблені комплексні заходи з охорони праці для 

колективного договору. 

У 2015 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 186 чол. 

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

на роботах зі шкідливими умовами праці в кількості  156 чол. 

В учбових корпусах, гуртожитках, їдальнях та стоматологічному медичному центрі 

перевірено опір заземлення електроустановок, заміряно опір ізоляції електромереж. 

Проведено перевірку захисних засобів. 

В Стоматологічному медичному центрі,  хімічному корпусі (кафедра  фармацевтичної, 

органічної та біоорганічної хімії  та в склодувній майстерні) проведено профілактику та 

прочистку кисневої системи. 

У міжкафедральній лабораторії електронної мікроскопії проведено ремонт підлоги в 2-х 

кімнатах та зроблена побілка. 

На кафедрі  фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії проведено ремонт системи 

холодного водопостачання із заміною магістрального водоводу. 

У Стоматологічному медичному центрі (ІV поверх) проведено паспортизацію 

рентгенкабінету. 

В хімічній лабораторії кафедри  гістології здійснено ремонт на наладку вентиляційної 

системи. 

Постійно проводяться профілактичні та ремонтні роботи по обслуговуванню газових 

приладів та мереж в корпусах і гуртожитках університету. 

  

За 2015 рік пожеж та загорянь не було. 
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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 випробування пожежних водопровідних кранів та рукавів. 

Влаштовано аварійне освітлення евакуаційних шляхів гуртожитку №4. 

Всі гуртожитки та структурні підрозділи університету забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння (вогнегасники, пожежні рукави). Додатково видано 20 шт. вогнегасників. 

Виконано просочення дерев’яних конструкцій даху в медичному коледжі. 

 

Впродовж 2015 року в гаражі університету виконувався план першочергових заходів з 

профілактики виробничого травматизму. 

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

ремонту а/транспорту покладено на завідувача гаражу. 

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

навчання та атестацію з питань охорони праці та пожежної безпеки. 

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

оперативних нарадах з працівниками гаражу проводилась робота по підвищенню трудової 

дисципліни. 

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

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

профілактичний медичний огляд. Водії пройшли у 2015 році комплексний медичний огляд. 

Щоденно проводиться технічний огляд автотранспорту. 

Проведено ремонт та перекриття дахів боксів, в яких зберігаються автомобілі. 

  

3.27. Виконання планів соціального розвитку колективу.  

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.   

Діючий колективний договір в університеті прийнято на Конференції трудового 

колективу 29 квітня 2015 року та зареєстровано Департаментом економічної політики за № 175 

від 08.06.2015року  і його дія передбачена на 2015–2016 роки( із протоколу № 4 від 

29.04.2015р.).    

Згідно Колективного договору адміністрація та профспілковий комітет активно 

співпрацюють в плані щодо виконання у повному обсязі взятих зобов'язань: у діючому 

колективному договорі 7 розділів, які сприяють забезпеченню соціального захисту 

співробітників, 3 розділи, які висвітлюють питання соціального захисту студентів, 159 пунктів, 

що  виконуються в повному обсязі. При необхідності вносяться зміни та доповнення до діючого 

Колективного договору. 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) .  Основним 

джерелом доходів співробітників університету є заробітна плата, яка виплачується 2 рази на 

місяць. Заборгованості та затримки виплати заробітної плати на сьогодні немає. 

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. Розроблені і є 

додатком до Колективного договору Комплексні заходи з охорони праці (Додаток 6), в яких 



 22 

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

водопостачання  із заміною магістрального водоводу в корпусі фармхімії та ін.  Сума, яка 

витрачена на поточні ремонти склала 232 тис.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 склала 3млн 399 350 тис.грн. із них  оздоровлення 

викладачів – 3млн 297700 тис.грн. На поховання мінімальна сума матеріальної допомоги 

призначається  від 3000 тис. грн. до посадового окладу із позабюджетних коштів (пункт  4.10).  

За звітний період було премійовано працівників на суму 1млн 457044 тис.грн. 

Здійснювалось  преміювання працівників університету за результатами роботи в звітному 

періоді в межах фонду заробітної плати. (пункт 4.8, 4.9, 4.10, 4.14) 

Працівникам університету (крім науково-педагогічного персоналу)  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).  

За поданням зав. кафедри, керівників підрозділів,  Ради ветеранів та рішення профкому 

виділяли премію  співробітникам університету з нагоди ювілейних дат,  які мають стаж роботи 

в університеті не менш 15 років, у розмірі  від  500 грн.  до   посадового окладу в межах фонду 

заробітної плати.     Надається також матеріальна допомога  в розмірі від  500 грн.  до   

посадового окладу в межах фонду заробітної плати колишнім працівникам університету, які 

відпрацювали в університеті понад 15 років (пункт  4.9).  

Адміністрація університету проводить   оплату за наукову продукцію співробітників 

університету:   інформаційних листів та методичних рекомендацій Укрмедпатентінформ;  

друкування авторефератів та наукових статей аспірантам, оплату за видачу патентів =  20 

тис.грн. (пункти 4.2; 4.3), оплата патентів на суму 6 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). 

Велика матеріальна підтримка здійснюється профкомом викладачів. Оздоровлено  у 2015 

році співробітників та членів їх сімей  в СОТ «Медик»   197 чол. на пільгових умовах. На 

дитяче оздоровлення витрачено  коштів  профбюджету працівників 36258 тис.грн.   

Матеріальна допомога за кошти профбюджету  склала 100 000 грн. = 250 особам, що є 

малозабезпечені. 

В період з 1 липня по 25 серпня   було забезпечено проживання в гуртожитку готельного 

типу на Трускавецькій філії ЛНМУ ім. Данила Галицького працівникам університету, які 

потребували оздоровлення з пільговою оплатою за проживання в розмірі 25 грн. за добу. 

Оздоровлено у 2015 році 13 чол. (пункт  4.16).  

Адміністрацію університету проводила постійну виплату надбавки до заробітної плати 

співробітникам за  складність і напруженість у роботі у розмірі від 10 до 25%. Для працівників, 

які вперше приймаються на роботу до університету така надбавка призначаєтьсь після 

відпрацювання в університеті не менше 12 місяців.  

Викладачам університету, які працюють з англомовними студентами, встановлено 

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

виконання вказаної роботи. Виплата здійснюється  за рахунок спеціального фонду.  

Лікарям відомчих лікувальних закладів, котрі є навчальними клінічними базами для 

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



 23 

курсах підвищення кваліфікації факультету післядипломної освіти мед університету (Розділ IV. 

Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації). 

 

 У літній період студенти оздоровлюються в спортивно-оздоровчому таборі «Медик» 

(200 місць на зміну). СОТ «Медик» проводив свою роботу з 02.07.2015 р. по 23.08.2015 р., 

причому можливість першочергового оздоровлення була надана студентам – інвалідам 

дитинства, із малозабезпечених сімей, постраждалим внаслідок Чорнобильської аварії, із сімей 

загиблих військовослужбовців, шахтарів, сиротам, напівсиротам, переселеним із Криму та зони 

АТО та іншім. Упродовж 4 змін, кожна з яких тривала 12 днів, оздоровилося 769 студентів, 

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

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

завершено роботи з підготовки всіх підсобних приміщень харчового блоку, санітарних 

приміщень, спортивних ігрових майданчиків та флоту до літнього сезону.   

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

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

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

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

епідеміологічного благополуччя населення”, “Про пожежну безпеку”, для чого були створені 

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

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

території Волинської області, Шацького району, смт. Шацьк, озеро Пісочне. 

 Інструктори та рятівники, викладачі кафедри фізичного виховання і спортивної медицини 

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

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

річниці незалежності України, відомим постатям Української держави, тематичні вечори до 

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

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

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

найчарівніших Шацьких озер – озері Пісочне. 

 

Згідно прийнятого колективного договору і затвердженого плану робіт на 2015 р. виконані 

наступні  роботи: 

 

Поточні ремонти, виконані підрядними організаціями: 

  

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

колишньої їдальні в гуртожитку №7 для кафедри медицини катастроф та військової медицини 

(більшу половину об’єму робіт виконано силами будівельної бригади університету); санвузлів 

гуртожитку №2; покрівлі гуртожитку №3; покрівлі прибудови гуртожитку №8; частини 

покрівлі гуртожитку №4; покрівлі теоретичного корпусу (над актовим залом); покрівлі тиру; 

покрівлі медичного коледжу (гараж, навчальний корпус); заміна частини покрівлі корпусу 

патологічної анатомії (над музеєм історії хвороб людини); системи опалення міжкафедральної 

лабораторії електронної мікроскопії в корпусі нормальної анатомії; частини системи опалення 

ЦНДЛ в корпусі патологічної анатомії; системи опалення гуртожитку №2; системи холодного 

водопостачання та вузла обліку теоретичного корпусу; системи холодного та гарячого 

водопостачання гуртожитку №3; вузла обліку холодної води і протипожежного водопроводу 

НВА; каналізаційних колодязів та сходів гуртожитку №8; туалету 3-го поверху головного 

корпусу; туалету 2-го поверху хімічного корпусу; приміщення університетської друкарні; 

заміна дверної групи в фойє теоретичного корпусу; приміщень корпусу нормальної анатомії; 

заміна водостічних труб корпусу нормальної анатомії; заміна ділянки водопроводу по вул. 

Мечнікова; пасажирського ліфта Стоматологічного медичного центру; приміщень медичного 

коледжу (роздягальня і відкоси); вогнезахист дерев’яних конструкцій горищних приміщень 

медичного коледжу.  

Проведені роботи по перевірці параметрів електробезпеки навчальних корпусів та 

гуртожитків. Виконана промивка, продувка та випробовування кисневих ліній 
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Стоматологічного медичного центру, лабораторії кафедри фармацевтичної, органічної і 

біоорганічної хімії та склодувної майстерні. Виконані роботи по монтажу аварійного освітлення 

в гуртожитку №4. Виконано лабораторне випробовування захисних ізолюючих засобів. 

Виготовлено технічну документацію на  об’єкти нерухомого майна медичного коледжу. 

Виготовлено технічну документацію із землеустрою по вул. Судова,7   та  СОТ «Медик».                               

По трудових угодах були виконані роботи по ремонту покрівлі Стоматологічного 

медичного центру; ремонт покрівель, ремонт водостічних труб, очистка ринв навчальних 

корпусів; ремонтні роботи в Стоматологічному медичному центрі та спортивно-оздоровчому 

таборі «Медик». 

 

Силами працівників господарського відділу університету виконані санітарні побілки та  поточні 

ремонти на наступних об’єктах: 

 

 

Об’єкт  Приміщення Загальна 

площа  

ремонту (м²) 

Кафедра медицини катастроф та військової 

медицини (гуртожиток №7) 

5 аудиторій                         

2 лаборантських                 

2 кабінети                               

1 викладацька 

1116 

Кафедра медицини катастроф та військової 

медицини (хімкорпус) 

1  аудиторія                        

5 підсобних приміщень       

418 

Кафедра фармакології 4 навчальних аудиторії 630 

Кафедра українознавства 1 викладацька                    

1 аудиторія                 

коридор 

307 

Кафедра оперативної хірургії з топографічною 

анатомією 

2 кабінети 216 

Кафедра біохімії 1 лабораторія                   

1 сходова клітка 

223 

Кафедра  загальної, біонеорганічної та 

фізколоїдної хімії 

2 наукових лабораторії 162 

Кафедра фармацевтичної, органічної і 

біоорганічної хімії 

2 лабораторії 206 

Кафедра токсикологічної і аналітичної хімії 

 

1 аудиторія                       

1 кабінет 

272 

Кафедра фармацевтичної хімії ФПДО 3 кабінети 

коридор 

212 

64 

Кафедра фізичного виховання і спортивної 

медицини 

коридор  242 

Кафедра хірургії №1 оглядовий зал 

лекційна аудиторія 

(ремонт вікон) 

108 

60 

 

Кафедра невропатології і нейрохірургії ФПДО 1 кабінет 68 

Кафедра латинської та іноземних мов Настилання лінолеуму  в 

коридорі 

Ремонт  відкосів  

120 

 

22 

Кафедра клінічної імунології та алергології Ремонт  відкосів   24 

Кафедра мікробіології Ремонт стелі  9 

Кафедра патологічної анатомії та судової 

медицини 

Ремонт вікон 78 

Деканат по роботі з іноземними студентами 2 кабінети 76 

Деканат фармацевтичного факультету 2 кабінети 98 
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Міжкафедральна лабораторія електронної 

мікроскопії 

1 лабораторія 

влаштування цементних 

підлог 

68 

174 

Музей стоматології в СМЦ 2 кабінети 136 

ЦНДЛ коридор 80 

Хімічний корпус зовнішня  ізоляція стін                     

ремонт вхідних дверей 

75 

Головний корпус коридор 1-го поверху 

фрагмент головного 

фасаду з  реставрацією 

дверей  

388 

106 

 

Теоретичний корпус фойє 1-го поверху   

лекцій. ауд. №2 (відкоси)  

коридор 1-го поверху  

облицювання каменем 

запасного входу 

545 

19 

24 

8 

Гуртожиток №3 коридори 3-9-го поверхів 2419 

Гуртожиток №4 8 житлових кімнат   

кімната загального 

користування 

372 

Гуртожиток №6 облицювання плиткою 40 

Гуртожиток №8 виборча дільниця            

2 коридори                        

6 кухонь з коридорами  

1 житлова кімната 

машинний зал 

1237 

 

 

36 

Відділ метрології та стандартизації влаштування утеплених 

цементних підлог 

1 кабінет 

61 

 

118 

Благоустрій площі біля пам’ятника з фонтаном  

реставрація паркових 10 лавок  

 200 

 

 

 

3.28. Забезпечення дієвої роботи студентського наукового товариства та Ради молодих 

вчених вищого навчального закладу.  

У 2015 році Студентське наукове товариство Університету об’єднувало близько 800 

студентів усіх факультетів, які активно займаються науково-дослідницькою роботою в 

студентських кафедральних гуртках під керівництвом досвідчених кураторів-науковців. 

Студенти, що працюють у наукових гуртках при кафедрах Університету, брали активну участь 

у круглих столах, конференціях, конгресах і науково-практичних семінарах, що відбувалися у 

різних містах України (Київ, Вінниця, Івано-Франківськ, Донецьк, Дніпропетровськ, 

Запоріжжя, Одеса, Полтава, Тернопіль, Ужгород, Луганськ, Суми, Чернівці) та за її межами 

(Польща, Болгарія, Словаччина, Австрія, Німеччина). Щорічна весняна конференція є 

своєрідним підсумком річної діяльності СНТ Університету. У квітні 2015 року відбулась 76-а 

загальноуніверситетська студентська наукова конференція «Досягнення сучасної медицини», 

учасниками якої стали близько 500 студентів ЛНМУ та гостей з інших вищих медичних 

навчальних закладів України. Триває активна співпраця СНТ Університету з українсько-

американським благочинним фондом «Сейбер-світло», Українським Лікарським товариством 

Австралії, Фондом «Надія нації», які зацікавились дослідженнями львівських студентів-

науковців та відзначають преміями авторів оригінальних наукових робіт. Налагоджено наукове 
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співробітництво з Товариствами молодих науковців Львівського національного університету 

імені Івана Франка та Національним університетом «Львівська політехніка». 

 Було розроблено положення про щорічний конкурс «Кращий молодий науковець року» та 

проведено конкурс. За його результатами, а також за активну наукову діяльність переможці 

конкурсу були відзначені грамотами та грошовими преміями. Рада молодих вчених та 

спеціалістів університету координує роботу інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, 

аспірантів та інших наукових співробітників вишу віком до 35 років, які активно займаються 

науково-дослідною роботою. Молоді науковці активно співпрацюють з Радою молодих вчених 

при МОЗ України, НАМН України та з Світовою федерацією українських лікарських товариств. 

Зокрема, активно бере участь у проведенні впродовж усього року конференцій, семінарів, 

майстер-класів та круглих столів на різну актуальну медичну тематику. Створено інтернет-

сторінку Товариства молодих вчених та спеціалістів ЛНМУ 

(https://www.facebook.com/tmv.lnmu/), де молоді науковці мають змогу отримати актуальну 

інформацію про наукові заходи, що відбуваються як в Україні, так і за її межами. Крім того, 

інформація про діяльність Товариства висвітлюється на сторінках газет «Alma Mater» і 

«Народне здоров’я». 

   
 

3.29. Виконання програми виховної роботи у закладі.  

 Виконання програми виховної роботи Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького МОЗ України у 2015 році регламентувалася Законом України «Про 

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

МОН України та наказом МОЗ України від 27.11.08 №687 «Про покращання виховної роботи в 

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

післядипломної освіти і закладах охорони здоров’я», листом ЦМК з вищої медичної освіти 

МОЗ України від 16.02.2012 № 08.01-47/206 щодо подальшого виконання наказу МОЗ України 

від 27.11.08 №687, листом ЦМК з вищої медичної освіти від 15.11.2012 р. №23-01-9/168, 

Статутом ЛНМУ імені Данила Галицького, наказами ректора університету, комплексним 

планом роботи та календарним планом виховної роботи та гуманітарної освіти Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.  

Складовою частиною єдиного цілісного процесу становлення людини як особистості є її 

виховання. Його головні напрямки та їх практична реалізація втілені у концепції національного 

виховання і духовного відродження Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького.  

Методологічну основу концепції виховної роботи університету складають українська 

національна ідея та національні традиції, засади демократії, загальнолюдські, християнські, 

патріотичні, інтелектуально-духовні, правові, моральні, естетичні, екологічні та трудові 

цінності, соціальна активність, громадянська позиція та відповідальність, здоровий спосіб 

життя, студентське самоврядування, боротьба з проявами сепаратизму і тероризму, корупції та 

хабарництва, правопорушеннями і негативними звичками, фізичне виховання та спорт. 

В університеті постійно удосконалюються традиційні форми виховної роботи зі 

студентами. З метою проведення якісної виховної роботи наказом ректора ЛНМУ імені Данила 

Галицького призначаються заступники деканів факультетів з виховної роботи терміном на 5 

років. Головними центрами виховної роботи є студентські гуртожитки, які керуються 

положенням про гуртожиток, згідно з наказом  №2390-з «Про затвердження положення про 

студентський гуртожиток та правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького». 

З метою забезпечення належного естетичного стану гуртожитків, а також дотримання 

студентами правил проживання, деканатами факультетів закріплено за кімнатами викладачів-

кураторів. Вони періодично відвідують мешканців гуртожитку, ведуть виховні бесіди, 

допомагають студентам порадами щодо оформлення житла, здійснюють контроль за 

підтриманням у ньому належного санітарного стану. 

До виховної роботи було залучено викладачів-кураторів для роботи зі студентами в 

академічних групах, курсантами ФПДО, іноземними студентами та студентами, які 
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проживають у гуртожитках. Виконання плану заходів здійснювали 655 викладачів-кураторів з 

числа педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників, а саме: 448 кураторів з 67 

кафедр для роботи зі студентами академічних груп, 151 куратор з 29 кафедр – у гуртожитках 

університету, 27 кафедр – з іноземними студентами. Також до цієї роботи долучені працівники 

15 клубів за інтересами, 2-х бібліотек, 40 гуртків та колективів художньої самодіяльності (3 з 

яких  мають звання Народних), 4-х музеїв, 11 студентських СТЕМів, 6 клубів КВК, 18 клубів 

“Що? Де? Коли?”, 23 оздоровчо-фізкультурних та спортивних громадських клубів і 16 

спортивних секцій, спортивно-оздоровчого табору «Медик». 

В університеті продовжувалась робота з виховання гармонійно розвиненої, 

високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної людини, що наділена глибокою 

громадянською відповідальністю, високою культурою та духовними якостями, милосердям та 

гуманізмом, родинними і патріотичними почуттями, яка є носієм кращих надбань національної 

та світової культури, здатної до саморозвитку і самовдосконалення; формування у студентів 

почуття духовності, художньо-естетичної, мовної, правової, трудової, екологічної та фізичної 

культури, любові до історичної спадщини України та Галичини. 

В університеті діє громадський координаційний центр студентського спорту та здорового 

способу життя при відділі гуманітарної освіти і виховання, функціональними обов’язками якого 

передбачено виконання п. 18 розпорядження Кабінету Міністрів України за №1728-р від 27 

серпня 2010 року «Про затвердження плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 

2015 року». У діяльності профкому студентів та студентського самоврядування університету, 

факультетів, гуртожитків постійно функціонує комісія з фізичного виховання, спорту та 

здорового способу життя, яка відповідає за проведення заходів зі здорового способу життя та 

спортивних змагань. 

В університеті виходять друком загальноукраїнські щомісячні передплатні видання – 

газети «Аlma Mater» та «Народне здоров’я» та діє прес-центр ЛНМУ імені Данила Галицького. 

Упродовж року проведено 736 виховних та національно-патріотичних заходів, які були  

присвячені знаменним подіям, національно-культурним традиціям, видатним вченим, 

політичним, державним діячам тощо, в яких постійну участь брало близько 5000 студентів та 

2500 лікарів-інтернів, аспірантів, докторантів, магістрів, клінічних ординаторів, курсантів-

слухачів, серед яких: 

 відзначення пам’ятних дат з історії України: 19-ї річниці Конституції України, Дня 

Державного Прапора України, 24-ї річниці незалежності України, 73-ї річниці від дня 

заснування УПА, 96-ї річниці проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР, річниць утворення 

ЗУНР, урочистого перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі, 70-ї річниці 

завершення Другої світової війни, 29-ї річниці Чорнобильської катастрофи та ін.; 

 святкування Міжнародного дня рідної мови, Дня української писемності та мови, 

Міжнародного дня студента, Дня Матері, Всесвітнього дня здоров’я, Дня Героїв України, 

Дня медичного працівника, Дня працівника освіти, Дня молоді, Дня міста Львова  та ін.; 

 вшанування пам’яті героїв «Небесної Сотні» і героїв, полеглих за Україну під час 

проведення АТО, жертв Голодомору та політичних репресій в Україні, масового 

насильницького виселення українців з етнічних українських земель внаслідок операції 

«Вісла», проведення акції «Запали свічку пам’яті!»;  

 відзначення 201-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, річниць видатних постатей 

української історії та культури – Степана Бандери, Євгена Коновальця, Симона Петлюри, 

Євгена Петрушевича, Романа Шухевича, Мирона Тарнавського, Пилипа Орлика, патріарха 

Йосифа Сліпого, митрополита Андрея Шептицького, Маркіяна Шашкевича, Івана Франка, 

Юрія Липи, Мар’яна Панчишина, академіка Миколи Амосова та ін.;  

 доброчинна допомога родинам загиблих героїв «Небесної Сотні» та учасників АТО, для 

закупівлі учасникам АТО тепловізорів та іншого спорядження; здача крові у Військово-

медичному клінічному центрі Західного регіону для поранених бійців – учасників АТО; 

 передано у тимчасове безоплатне користування (терміном на 2 роки) монітор пацієнта 

“БІОМЕД” іМ 12 – 1 шт. та відсмоктувач “ДІОМЕД” медичний, модель 7Е - D – 1 шт., які 

мають використовуватися виключно для лікування бійців, постраждалих у зоні АТО; 
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 благодійні футбольні турніри та “Кубок ЛНМУ – 2015» для збирання коштів на потреби 

АТО, для підтримки родинного дому "Покрова", до Свята Миколая; 

 участь студентів-волонтерів у медичному забезпеченні змагань дитячо-юнацького 

чемпіонату з футболу серед команд за місцем проживання в м. Львові «Ліга дворового 

футболу – 2015»; 

 передача 200 підручників для потреб забезпечення навчального процесу Донецького 

національного медичного університету у м. Красний Лиман;  

 участь у акції "1000 кг книжок для Сходу", під час якої студенти-волонтери університету 

спільно з волонтерським рухом "Відкрий українське" зібрали та відправили жителям 

звільнених від окупації міст Донеччини та Луганщини українські книжки; 

 тематичні круглі столи, бесіди, семінари з метою пропаганди та формування здорового 

способу життя, відмови від шкідливих звичок; 

 проведення благодійного концерту “Разом до Перемоги” зі збору коштів для закупівлі 

спорядження бійцям 5-го механізованого батальйону, що виконують бойове завдання у 

зоні АТО, за участі студентів-волонтерів стоматологічного факультету, Народного 

танцювального ансамблю “Горицвіт”, Народної хорової капели «Музи Гіппократа», 

народного ансамблю “МЕДИКУС”, вокалістів та працівників університету; 

 навчання з першої медичної допомоги та невідкладних станів, теоретичного і практичного 

курсу екстреної медичної допомоги для студентів Університету; 

 дні довкілля, екологічні експедиції «Чиста Говерла», «Чистий берег озера Пісочне», толоки з 

упорядкування лісопарку «Погулянка», Музею народної архітектури та побуту 

«Шевченківський гай», території Державного історико-культурного музею-заповідника 

“Личаківський цвинтар”, зокрема могил 20 професорів університету, які поховані на цьому 

цвинтарі, за участі студентів-волонтерів, студентського самоврядування, профкому 

студентів, СНТ, кураторів; 

 донорські дні, дні благодіяння та милосердя, доброчинні акції клубу «Милосердя» 

медичного факультету № 1 з допомоги та нагляду за невиліковно хворими у Шпиталі імені 

Митрополита Андрея Шептицького та мешканцями Львівського геріатричного пансіонату, 

ветеранами війни та праці, дітьми з вадами слуху;  

 благодійні акції до Свята Миколая та Різдва Христового для дітей-сиріт шкіл-інтернатів та 

сиротинців Львова, Червонограда, Рава-Руської, Сколе; «Подаруй дитині писанку», 

«Подаруй особливій дитині тепло», у рамках Всеукраїнського конкурсу «Моральний 

вчинок» та «Серце до серця», до Всесвітнього дня боротьби з артеріальною гіпертензією, до 

Всесвітнього дня боротьби із туберкульозом і т.ін.;  

 тематичні круглі столи, бесіди, семінари та інші заходи, спрямовані на пропаганду 

здорового способу життя, відмову від шкідливих звичок на тему «Антинаркотик», 

«Тверезість», «Життя без куріння», «День діабету», «АнтиСНІД», «Студенти – за здоровий 

спосіб життя»; «Всесвітній день здоров’я», «Рак молочної залози – проблема сучасності», 

«День професійного самовизначення», «Знай свої права» тощо; 

 екскурсії з відвіданням театрів і музеїв, пам’яток історичної спадщини України;  

 участь колективів художньої самодіяльності у всеукраїнських та міжнародних фестивалях, 

зокрема, Народного ансамблю танцю «Горицвіт» – у фольклорних фестивалях в Україні та 

Італії (на фольклорному фестивалі у м. Лямезія Терме, м. Tagliocozo, м. Poliano, м. Bassiano, 

м. Latina), де він був відзначений Гран Прі, нагородою переможця і визнаний кращим 

колективом фестивалю, у концертних програмах з нагоди Дня міста Львова та Дня матері; 

Народної хорової капели «Музи Гіппократа» – у  фольклорних і хорових фестивалях у Чехії 

в м. Брно та Україні; 

 фестивалі КВК, «Що? Де? Коли?», конкурси СТЕМів, «Брейн-ринг зі стоматології» та 

багато інших заходів. 

Здійснювалася співпраця з органами місцевої влади та загальноосвітніми навчальними 

закладами щодо професійної орієнтації абітурієнтів та забезпечення виконання планів 

цільового прийому молоді із сільської місцевості; співпраця з громадськими та релігійними 

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

науковців почуття відповідальності за життя та здоров’я кожної людини, родинні цінності, 
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вшанування кожного зачатого життя, попередження випадків небажаної вагітності та її 

переривання в контексті загальнолюдських цінностей. 

Впроваджено інтернет-мережу в 9 гуртожитках університету з охопленням близько 3000 

студентів, які отримали можливість залучатися до різноманітних заходів за допомогою їх 

сповіщення через веб-сторінку університету та Wi-Fi інтернет-мережу у навчальних та 

адміністративному корпусах і на площі університету. 

Забезпечено впровадження сучасних форм та методів організації виховної роботи через 

індивідуальну роботу та проведення регулярного спілкування куратора з групою студентів, 

лікарів (провізорів) – інтернів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів. 

Спілкування забезпечується різноманітними за тематикою та формами заходами, пов’язаними 

із життям групи, факультету, студентського гуртожитку, вищого навчального закладу, міста, 

області та країни. 

Створено умови та забезпечено постійний контроль щодо обов’язкового володіння 

викладачами університету державною мовою та однією з іноземних. 

Забезпечено якісну роботу Студентського парламенту університету (голова парламенту та 

віце-мер Студентської ради м. Львова – студентка V курсу медичного факультету №2 Марія 

Ващенюк), студентського профкому (голова – студент ІV курсу медичного факультету №2 

Тарас Пацюрко), Студентського самоврядування всіх факультетів і гуртожитків для виконання 

студентами своїх обов’язків, захисту прав студентів, сприяння гармонійному розвитку 

особистості. Студентським парламентом із залученням іноземних студентів та студентів, 

переведених з Криму та Сходу країни, відповідно плану роботи, обговорювалися питання якості 

навчання, успішності, студентської дисципліни та поведінки, дозвілля, анонімного анкетування, 

дотримання правил проживання у гуртожитках, санітарного стану гуртожитків, проведено 

конкурси на звання кращої кімнати. Проводилася активна співпраця із самоврядними 

структурами іноземних громадян, які навчаються в університеті.  

Здійснювалася робота студентського самоврядування та структурних підрозділів 

університету й у напрямку патріотичного виховання, пропаганди кращих здобутків 

українського суспільства, виховання почуття гордості здобувачів вищої освіти за свою 

Батьківщину. Впроваджено у практику вибіркове проведення занять та семінарів з фахових 

дисциплін іноземною мовою для здобувачів вищої освіти та викладачів, які ведуть заняття з 

іноземними студентами англійською мовою, громадян України. 

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

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

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

гуртожитках (згідно із затвердженими планами та графіками чергувань).  

Забезпечено централізований контроль з боку адміністрації за станом гуртожитків, 

зазначені питання обговорюються на засіданнях або нарадах з деканами факультетів за участю 

представників органів Студентського самоврядування. Стали традиційними огляди-конкурси на 

кращу кімнату в студентських гуртожитках, які проводять виховні та студентські ради.  

Забезпечено роботу відповідального та уповноваженого з питань запобігання та виявлення 

корупції та антикорупційного комітету у Львівському національному медичному університеті 

імені Данила Галицького.  

Здійснювалося неухильне виконання заходів, передбачених Законами України “Про засади 

запобігання і протидії корупції” від 7 квітня 2011 року № 3206-VI; «Про запобігання корупції» від 

14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII; «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 

стратегія) на 2014-2017 роки» від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VIII; “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро 

України та Національного агентства з питань запобігання корупції” від 12 лютого 2015 року  № 

198-VIII; постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. №706 та листа МОЗ України від 

01.01.2013 року № 11.01-29/1272/33964;  постанови Кабінету Міністрів України «Питання 

запобігання та виявлення корупції» від 04 вересня 2013 р. № 706, наказу МОЗ України від 

31.07.2014 № 531 «Про затвердження плану заходів МОЗ України, спрямованих на запобігання 

та виявлення корупції». 

Здійснювалося виконання плану заходів Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, спрямованих на запобігання та виявлення корупції на 
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2014-2015 роки, відповідно до наказу МОЗ України від 31.07.2014 №531 та наказу ректора від 

18.08.2014 року за №2160-з, у якому проректорам, деканам, завідувачам кафедр, керівникам 

структурних підрозділів, антикорупційному комітету, відповідальному з питань запобігання та 

виявлення корупції доручено забезпечити неухильне виконання завдань плану заходів МОЗ 

України та Університету, спрямованих на запобігання корупційним діям та виявлення корупції. 

Здійснювалося виконання заходів щодо запровадження дієвого зв’язку із громадськістю 

щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень в університеті із активізації роботи 

“Гарячої телефонної лінії”, “Телефону довіри”, штабу “Студентський гуртожиток”, “Пошти 

студентської довіри”, “Поштової скриньки довіри” з метою оперативного вирішення проблем, 

які можуть виникати у здобувачів вищої освіти, профілактики запобігання та виявлення 

корупції, посадових зловживань та хабарництва, аналізу та розгляду на засіданнях 

антикорупційного комітету, ректорату, Вчених рад факультетів та Університету. 

Проводилося анонімне анкетування здобувачів вищої освіти університету навчальною 

частиною, деканатами за участі Студентського самоврядування та представників іноземних 

земляцтв щодо фактів корупційних діянь та хабарництва, якості навчально-виховної роботи, 

умов проживання в гуртожитках, використання української мови в навчальному процесі, оцінки 

діяльності адміністрації університету, результати якого заслуховувалися та обговорювалися на 

Вчених радах університету, факультетів, засіданнях ректорату, зборах Студентського 

самоврядування, антикорупційного комітету.  

Проводилися семінари, тематичні бесіди, круглі столи з обговоренням питань про 

запобігання корупції, злочинних проявів, посадових зловживань, хабарництва, їх профілактики 

і посилення контролю за негативними явищами у викладацькому та студентському середовищі 

за участі кураторів академічних груп, студентських громадських самоврядних організацій, 

громадських деканів, членів батьківського комітету університету. 

Проводилися зустрічі працівників Личаківського РВ УМВС м. Львова зі здобувачами 

вищої освіти та професорсько-викладацьким складом з ознайомленням та обговоренням питань 

про запобігання злочинних проявів корупції, посадових зловживань, хабарництва; 

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

співробітників та населення Львівщини із залученням викладачів кафедри медичного права, 

працівників юридичного відділу, прес-центру університету, всеукраїнських видань 

університету, газет “Alma Mater” і “Народне здоров’я”, провідних вчених Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, членів батьківського комітету, 

студентів громадських об’єднань, виступи на Львівському державному телебаченні та радіо у 

спеціальних програмах “36,6” та “Семестр” з питань запобігання та виявлення корупції, 

вивчення антикорупційного законодавства, змін до нього та до існуючої судової практики, 

вирішення спорів у цій сфері. 

Проводилися круглі столи, тематичні читання, співбесіди на тему «Права людини»; 

відкритий урок з «Права людини» у рамках Всеукраїнського тижня права з нагоди Дня прав 

людини; «Тиждень прав людини у сфері охорони здоров’я» за участі ВГО «Фундація медичного 

права та біоетики України», кафедри медичного права ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького, 

Головного територіального управління юстиції у Львівській області та Першого львівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На кафедрах оформлено 

та встановлено тематичні стенди з питань реалізації і захисту прав людини, куратори 

приділяють значну увагу громадсько-правовому вихованню студентів. 

Проведено тематичні лекції, семінари, бесіди, вечори, «круглі столи», тематичний 

перегляд документальних кінострічок на тему “Історія національних меншин на території 

України та Львівської області” за участі студентів, переведених з Криму, Луганської та 

Донецької областей, представників громад нацменшин. 

Проводилася постійна виховна робота серед іноземних студентів. Згідно з наказом 

ректора ЛНМУ імені Данила Галицького від 09.09.2015 р. №2501-з, 27 кафедр університету 

закріплено за земляцтвами іноземних студентів та 4 гуртожитками, де вони проживають, 

призначаються заступники деканів з виховної роботи. 

Спільно з правоохоронними органами та представниками земляцтв іноземних студентів 

здійснювалися заходи щодо гарантування безпеки перебування іноземних громадян на 

території України, недопущення виникнення конфліктних ситуацій, у тому числі міжетнічного 



 31 

та релігійного характеру, між іноземними студентами і громадянами України. На території 

студентського містечка постійно працювали помічники дільничного інспектора та патрульна 

поліція, яка спільно зі Студентським самоврядуванням гуртожитків проводила роз’яснювальну 

та профілактичну роботу серед українських та іноземних студентів. Забезпечено оперативне 

вирішення побутових і соціальних проблем іноземних студентів, дотримання вимог 

міждержавних договорів і угод. 

Посилено контроль за виконанням іноземними громадянами вимог чинного законодавства 

щодо статусу їх перебування на території України та дотримання правил внутрішнього 

розпорядку. Кураторами груп іноземних студентів забезпечується формування у них поваги до 

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

Здійснювалося залучення студентів та лікарів-інтернів до вирішення питань 

упорядкування гуртожитків, спортивних майданчиків та прилеглих до них територій. 

Проводиться постійна робота з удосконалення самоврядування гуртожитками та студентськими 

містечками. Постійно діють студентські ради гуртожитків та координаційна рада 

Студентського самоврядування гуртожитків.  

Для забезпечення умов здорового способу життя студентів з урахуванням фізіологічних 

норм оздоровчої рухової активності та спортивного удосконалення студенти залучалися до 

занять у 16 спортивних секціях (4 з яких – для студентів-іноземців), 23 громадських оздоровчо-

фізкультурних та 3 спортивних клубах, у яких займалися на постійній або епізодичній основі 

понад 2800 здобувачів вищої освіти, викладачів та членів їх сімей.  У 147 спортивно-масових 

та оздоровчо-фізкультурних заходах, зокрема 49 обласного, всеукраїнського та міжнародного 

рівня, взяло участь понад 3000 студентів. До Всесвітнього дня здоров’я в університеті було 

проведено спортивно-масові та оздоровчо-фізкультурні заходи із залученням близько 3000 

студентів та понад 250 викладачів і співробітників. 

У міжнародних та всеукраїнських змаганнях студенти вибороли 41 призове місце, з яких 

20 перших. У змаганнях обласного рівня студенти вибороли 210 призових місць, з яких 37 

перших.  Виконано 3 нормативи майстра спорту України, зокрема 2 – зі стрільби з лука та 1 – з 

паверліфтингу. 

Університет є основною базою для тренувань інвалідів-спортсменів зі стрільби з лука (37 

неповносправних), членів спортивного клубу університету «Медин» та збірної команди 

України паралімпійців, які є переможцями Паралімпійських ігор, Чемпіонатів Європи і Світу. 

Студенти – члени спортивно-стрілецького клубу університету «Медин» та баскетбольного 

клубу «Медін» є постійними учасниками Чемпіонатів та Кубків України.  

Упродовж року всі основні заходи, які проводилися в Університеті та за його межами, 

висвітлювалися прес-центром на офіційному веб-сайті ЛНМУ, у загальноукраїнських 

періодичних виданнях університету – газетах «Alma Mater» і «Народне здоров’я», в обласних та 

всеукраїнських засобах масової інформації, у спеціальних програмах Львівського телебачення 

«Семестр» та «36,6» та інших радіо- і телеканалах.  

3.30. Забезпечення повного впровадження української мови у навчальний процес.  

 Навчальний процес у Львівському національному медичному  університеті імені Данила 

Галицького здійснюється виключно українською мовою для вітчизняних студентів. Для 

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

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

передбаченому наказом МОН України від 04.04.2006 №260. 

  

3.31. Забезпечення покращення викладання іноземної мови у навчальному закладі.  

 Серед основних засобів покращення викладання іноземної мови є підвищення мотивації 

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

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

студентів. Використання в освітньому процесі лінгафонного кабінету кафедри іноземних мов 

забезпечує покращення знань та комунікативних здібностей студентів  при вивченні 



 32 

нормативних дисциплін „Іноземна мова” та „Іноземна мова за професійним спрямуванням”, а 

також курсів за вибором „Іноземна мова (друга)” та „Іноземна мова за професійним 

спрямуванням”. У 2014 році усі студенти різних років навчання мали можливість вивчення 

другої іноземної мови. Сучасне електронне обладнання лінгафонного класу надає можливість 

візуалізації та слухової демонстрації навчального матеріалу, відповідно, на занятті 

покращується засвоєння основних видів діяльності. Щоб покращити основні навички фахової 

комунікації у лінгафонному кабінеті використовуються медичні фахові тексти, які озвучені 

носіями мови. Для засвоєння медичної лексики та основних термінотворчих елементів викладач 

використовує тестові завдання та візуалізацію основних частин тіла. Для покращення навичок 

письмового дискурсу, використовуються електронні тести різного характеру і рівня складності. 

Аудіювання забезпечується сучасними науково-популярними і спеціалізованими текстами та 

діалогами. За допомогою сучасного обладнання викладач може вести дискусію як з усіма 

студентами, так і прослуховувати кожного студента окремо. На заняттях використовуються 

ліцензійні відеоматеріали медичного характеру. Для занять в лінгафонному класі розроблено 

спеціальні уроки, які включають завдання з використанням основних видів діяльності. 

Відповідно до сучасних наукових досліджень студент може засвоїти 10% матеріалу, який читає, 

26% - який чує, 30% - який бачить, 50% - чує і бачить, 70% - який проговорює і 90% матеріалу 

засвоюється, коли студентом демонструються комунікативні навички одночасно з практичним 

застосуванням. Тому використання лінгафонного кабінету при вивченні іноземних мов є 

доцільним, актуальним і вкрай необхідним.  

 

  

3.32. Додержання умов колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку 

закладу.  

Згідно  внутрішнього розпорядку університету   встановлений 5-денний 40-годинний 

робочий тиждень для працівників, вихідні дні – субота, неділя, для професорсько-

викладацького складу робочий тиждень становить 36 годин , який доведено до кожної кафедри 

та підрозділу університету.  

Тривалість робочого дня наукового, навчально-допоміжного і адміністративно-

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

умовами праці та неповнолітнім – скорочений робочий день відповідно до чинного 

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

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

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

України не виникало. 

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

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

день оплачувалася згідно з чинним законодавством. 

Запроваджувався підсумований облік робочого часу для працівників, умови роботи яких 

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

Зміна та перегляд норм праці проводилися за погодженням з профспілковими комітетом. 

Забезпечувалася гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз’яснення всім 

працюючим причин перегляду норм праці та умов застосування нових тарифів з погодженням 

із профкомом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік 

проводився в кінці   навчального року, про що повідомлялися працівники зразу ж. Навчальне 

навантаження в об’ємі менше тарифної ставки встановлювалося лише за письмовою згодою 

працівника. 

За звітний період не  виявлено порушень працівниками трудової дисципліни, правил 

внутрішнього трудового розпорядку.  

Забезпечено необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду індивідуальних 

трудових спорів. 
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Створено умови матеріально-відповідальним особам для забезпечення збереження 

довіреного їм майна (Розділ III. Робочий час та відпустки). 

Значне місце у колективному договорі посідають питання охорони праці. Адміністрація 

університету планомірно спрямовує роботу на забезпечення здоров'я та працездатності 

співробітників і студентів. Співробітники університету, які працюють на роботах зі шкідливими 

умовами праці, а також із забруднюючими факторами, забезпечені : спеціальним одягом,  

засобами індивідуального захисту, миючими та дезинфікуючими засобами, аптечками першої 

медичної долікарської допомоги потерпілим. 

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

роз’яснювалися  під розписку його права, обов’язки, інформовано про умови праці, права на 

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

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

Важливе місце у діяльності профспілкових організацій всіх рівнів посідає підтримка 

належного морального клімату в колективі. Завдяки виваженій і продуманій роботі ректорату 

та підтримці профспілкової організації в нашому колективі домінує здорова морально-

психологічна атмосфера.  

 

3.33. Діяльність закладу відповідно до Статуту.  

 Відповідно до Статуту університет здійснює наступні види діяльності : 

 підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями 

висококваліфікованих фахівців за ступенями вищої освіти „молодший спеціаліст”, 

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

 підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади; 

 підготовка в інтернатурі, лікарській резидентурі та клінічній ординатурі вітчизняних та 

іноземних громадян; 

 навчання вітчизняних студентів за програмою підготовки офіцерів медичної служби 

запасу; 

 спеціалізація, перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування медичних і 

фармацевтичних кадрів; 

 медична практика згідно з отриманою ліцензією; 

 науково-дослідна робота. 

                                                                                                                                     

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

вимогою Міністерства - достроковий.  

Щорічний звіт за результатами діяльності, передбаченими Контрактом, подається в 

зазначені терміни. Дострокових звітів не вимагалось. 

 

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

відносяться до її компетенції як органу громадського самоврядування.  

Щорічний звіт ректора перед конференцією колективу університету за результатами 

діяльності за 2015 рік заплановано на березень-квітень  2016 року. 
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