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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА», 

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ  

за 2007–2014 рр. 

 

Національний університет «Львівська політехніка» – потужний осередок 

науки та освіти в Україні, відомий далеко за її межами. Його славний 

історичний шлях тісно переплітається із загальною історією України, її освіти 

та науки, а також з історією Галичини і міста Львова. 

Урочисте відкриття цісарсько-королівської Технічної академії у Львові 

відбулося 4 листопада 1844 року. Цей день вважається датою заснування 

Львівської політехніки, яка 1877 року перетворена на Вищу політехнічну 

школу, 1921 року – на Львівську політехніку, а 1939 року – на Львівський 

політехнічний інститут. Статус національного університету надало Львівській 

політехніці Міністерство освіти і науки України наказом № 505 від 30 жовтня 

2000 р.  на підставі Указу Президента України від 11 вересня 2000 року  

№ 1059/2000 «Про надання деяким вищим навчальним закладам статусу 

національних». 

З урахуванням важливої ролі Національного університету «Львівська 

політехніка» у підготовці висококваліфікованих фахівців для потреб націо-

нальної економіки, поглибленні інтеграційних процесів з науковими устано-

вами і вищими навчальними закладами та його міжнародного визнання По-

становою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 року № 713 Національ-

ному університету «Львівська політехніка» надано статус самоврядного 

(автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. 

Упродовж становлення і розвитку Львівська політехніка започаткувала 

створення низки провідних технічних університетів Польщі (Вроцлавська, 

Шльонська, Краківська та Гданська політехніки) та України (Івано-Фран-

ківський національний університет нафти і газу, Тернопільський державний 

технічний університет ім. І. Пулюя, Луцький національний технічний уні-

верситет). 

За час існування Львівська політехніка підготувала понад 200 тисяч 

фахівців, з них близько 4 тисяч – це іноземці з майже 90 країн світу. Тільки за 

часи незалежності України в економіку держави влилося понад 70 тисяч 

випускників університету. 

Львівська політехніка розробила та запровадила нову концепцію 

підготовки фахівців для потреб Збройних сил України на основі інтеграції 



цивільної та військової компонент освіти. Результатом реалізації цієї 

концепції стало створення у структурі університету Львівського інституту 

Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Сьогодні це Академія 

Сухопутних військ Збройних сил України. 

У структурі університету 19 інститутів (16 навчально-наукових, 

Інститут дистанційного навчання, Міжнародний інститут освіти, культури та 

зв’язків з діаспорою, науково-дослідний конструкторський інститут), науково-

дослідна частина, сім коледжів та дві гімназії (у Львові та Сокалі), науково-

технічна бібліотека, видавництво, студентське проектно-конструкторське 

об’єднання (ПКО) «Політехніка», бізнес-інкубатор, технопарк, музей, 

Народний дім «Просвіта», два навчальні полігони. Львівська політехніка – це 

також 49 навчально-лабораторних корпусів, чотири навчально-консуль-

таційних центри у чотирьох областях України, 18 гуртожитків, студентська 

поліклініка, лікарня, санаторій-профілакторій та чотири навчально-оздоровчі 

табори – в Карпатах, на Чорному морі та у Львівській області. Організаційну 

структуру університету наведено на рис. 1.1. 

За звітний період у структурі університету відбулися такі зміни:  

– створено два навчально-наукових інститути: Інститут екології, природо-

охоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола у складі п’яти кафедр (на 

базі кафедри екології Львівської політехніки та кафедр Інституту новітніх 

технологій та управління ім. В. Чорновола) та Інститут права та психології  із 

семи  кафедр (на базі юридичного факультету Інституту новітніх технологій 

та управління ім. В. Чорновола та кафедри педагогіки, психології і права 

Львівської політехніки);  

– до складу університету ввійшов приватний ВНЗ – Інститут під-

приємництва та перспективних технологій у складі восьми кафедр, який 

реорганізовано у відокремлений структурний підрозділ з окремими правами 

юридичної особи, а також п’ять ВНЗ ІІ рівня акредитації – Львівський 

автомобільно-дорожній коледж, Коломийський політехнічний коледж, Зо-

лочівський коледж, Львівський технологічний коледж та Львівський коледж 

інфокомунікацій; 

– кількість кафедр зросла з 90 до 108 (20,0 %), зокрема випускових з 69 до 

87 (26,09 %); 

– створено навчально-наукові центри та лабораторії: навчально-дослідну 

лабораторію низьковольтного електротехнічного обладнання фірм «АВВ», 

«ЕТІ», «ІЕК»; навчально-науковий центр фірми «Moeller»; навчальну лабо-

раторію фірми «Schneider Electric»; навчально-наукову лабораторію фірми 

«СВ Альтера», що займається дослідженням нетрадиційних джерел енергії, 

зокрема вітроенергетики; центр інженерії довкілля та водокористування;



 

Рис. 1.1. Організаційна структура університету 



навчально-наукову лабораторію геодезії, геоінформатики та 3D-сканування; 

навчально-наукову лабораторію опрацювання супутникових вимірів;  

навчально-наукову лабораторію геодезії та геоінформаційних технологій;  

навчальний центр «Комп’ютерні технології проектування і обробки виробів»; 

навчальний центр комп’ютерної діагностики транспортних засобів;  

Навчальний центр BOSCH; навчально-науковий центр з новітнім 

зварювальним обладнанням ВАТ «Каховський завод електрозварювального 

устаткування» та ВАТ «Сімферопольський моторний завод»; навчально-

наукову лабораторію з ІТ-технологій; ресурсний центр освітніх 

інформаційних технологій для осіб з особливими потребами;  

– створено Інтелектуальний навчально-науковий центр професійно-

кар’єрної орієнтації, відновлено діяльність підготовчих курсів, налагоджено 

успішну роботу Малої технічної академії, створюються центри інтелек-

туального дозвілля молоді; 

– з метою налагодження ефективнішого та чіткішого документообігу 

введено посаду керуючого справами. 

Завершено формування управлінського кадрового резерву та проведено 

вибори громадського та студентського самоврядування університету – 

Конференції трудового колективу, вчених рад університету та навчально-

наукових інститутів, Колегії студентів та аспірантів. 

Вченою радою університету в 2010 році схвалена та успішно реалізується 

«Програма розвитку Національного університету «Львівська політехніка» на 

період до 2020 року»(див. додаток Б). 

Оновлено, вдосконалено та розширено нормативну базу діяльності 

університету. За 2007–2014 рр. розроблено, затверджено та запроваджено  

74 внутрішні нормативні документи (перелік див. додаток В). 

Підготовка в університеті та його відокремлених структурних підрозділах  

понад 36 тисяч студентів та екстернів здійснюється за 62 бакалаврськими 

напрямами та 128 спеціальностями, з них 126 – магістерського рівня. 

Навчальний процес забезпечують 2243 науково-педагогічні працівники, серед 

яких 347 докторів наук, з них 294 штатні працівники (85 %), та  

1223 кандидатів наук, доцентів, з них 1152 штатні працівники (94 %). 

У Львівській політехніці реалізуються схеми трансферу знань, що дає 

змогу повною мірою втілити нові навчальні програми підготовки фахівців 

спільно з провідними технічними університетами Європи і видавати два 

документи про вищу освіту (український і чужоземний). 



В університеті розроблено і впроваджено власну систему працевлаш-

тування випускників, яка переважно забезпечує їх першими робочими міс-

цями за фахом. Цьому сприяє тісна співпраця Львівської політехніки з регіо-

нальним центром зайнятості та провідними вітчизняними підприємствами, а 

також з відомими чужоземними фірмами «Еrnst & Young» (США), «Schneider 

Еlectriс» (Франція), «АВВ» (Швеція, Швейцарія), «Моеllеr» (Німеччина), 

«ЕТІ» (Словенія), «ІЕК» та «NovaТеk-Еlectro» (Росія) зі створенням в уні-

верситеті навчально-наукових центрів цих фірм. 

Реалізація ідей Болонського процесу щодо інтеграції наукової та навчальної 

діяльності забезпечується функціонуванням визнаних в Україні та у світі 

наукових шкіл, зокрема за такими науково-технічними напрямами: наноматері-

али і нанотехнології, нові матеріали і виробничі технології; енерго- та ресурсо-

заощаджувальні технології з урахуванням тенденцій раціонального природоко-

ристування і збереження довкілля; перспективні комп’ютерні системи та інфор-

маційні технології; приладобудування та вимірювальна техніка; архітектура; 

геодезичний моніторинг та рефрактометрія, фундаментальні дослідження з 

найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук. 

Львівська політехніка однією з перших в Україні запровадила навчально-

наукові програми підготовки магістрів та аспірантів із залученням провідних 

учених та використанням унікального обладнання установ НАН України. Це 

дало змогу досягти якісно нового рівня наукової роботи, підтвердженням чого 

стало отримання упродовж 2007–2014 рр. семи державних нагород України та 

двох державних нагород інших держав (Японії та Польщі), десяти державних 

премій у галузі науки і техніки, трьох державних премій в галузі архітектури, 

однієї Національної премії України імені Тараса Шевченка, трьох грамот 

Верховної Ради України та одинадцяти почесних грамот Кабінету Міністрів 

України, восьми державних стипендій видатним діячам науки та п’яти 

державних стипендій видатним діячам освіти, однієї премії ім. М.М. Крилова 

Національної академії наук України (у галузі математики), 133 заохочу-

вальних відомчих відзнак Міністерства освіти і науки України. 15 праців-

никам присвоєно почесні звання («Заслужений діяч науки і техніки України», 

«Заслужений працівник освіти України» та інші). Почесною грамотою Ка-

бінету Міністрів України також нагороджено трудовий колектив університету. 

Визнаний світовою спільнотою високий рівень наукових досліджень 

Львівської політехніки дав змогу створити розвинену інфраструктуру 

підготовки кадрів найвищої кваліфікації (докторантура за 42 науковими 

спеціальностями, аспірантура за 99 спеціальностями, 18 спеціалізованих 



вчених рад для захисту докторських і кандидатських дисертацій за  

50 спеціальностями, з них 16 докторських за 47 спеціальностями).  

За 2007–2014 рр. на засіданнях спеціалізованих вчених рад університету 

захищено 119 докторських та 777 кандидатських дисертацій. 

Національний університет «Львівська політехніка» проводить підготовку 

фахівців відповідно до ліцензії МОН України від 18.11.2013 р. АЕ № 285505 

за денною та заочною формами навчання за 62 напрямами підготовки та 128 

спеціальностями за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста 

та магістра. Всі напрями та спеціальності акредитовано. Рішенням Державної 

акредитаційної комісії України від 25.05.2012 р. Національний університет 

«Львівська політехніка» визнано акредитованим за статусом вищого нав-

чального закладу ІV рівня з терміном чинності сертифіката до 01.07.2022 р. 

Сертифікат про акредитацію – серія РД-ІV № 1454863 від 13.07.2012 р. 

Львівська політехніка стала справжнім регіональним центром між-

народної співпраці. Упродовж 2007–2014 рр. підписано та оновлено понад  

70 комплексних угод із зарубіжними університетами та науковими 

установами. Львівська політехніка стала членом Європейської асоціації 

університетів та підписала Велику хартію університетів, активно розвивалися 

міжнародні студентські зв’язки. За звітний період участь у програмах 

міжнародної академічної мобільності взяло 3068 викладачів та науковців і 

2189 студентів. Сьогодні за програмами подвійних дипломів у європейських 

університетах навчається 71 студент. 

Зросла кількість отриманих міжнародних грантів – якщо протягом  

1994–2006 рр. у Львівській політехніці виконано лише три проекти за 

програмою «Темпус», то за звітний період виграно десять темпус-проектів та 

два проекти за програмою «Еразмус Мундус». Істотно зросла кількість іно-

земних студентів та слухачів, які навчаються в університеті як за державним 

замовленням, так і на комерційній основі (зі 180 до понад 400 осіб). 

В університеті проведено чотири міжнародних конгреси «Діаспора як 

чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті» та реалізо-

вано низку гуманітарних проектів. 

Місце Львівської політехніки в національних та міжнародних рейтингах 

вищих навчальних закладів показано в табл. 1.1. 

Львівська політехніка є постійним учасником міжнародних та націо-

нальних освітянських виставок (див. табл. 1.2). 

Основні показники діяльності університету за 2007–2014 рр. наведено в 

табл. 1.3. 



 

 

Таблиця 1.1 

Львівська політехніка в рейтингах 

Таблиця 1.1 

Львівська політехніка в рейтингах 

 

Рейтинг «Компас»  

Відображає, як оцінюють діяльність ВНЗ випускники, роботодавці та експерти з погляду 

відповідності освітніх послуг закладу потребам ринку праці 

 

2007–2008 рр. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

 
6  

серед 228  

ВНЗ 

4  
серед 234 

ВНЗ 

4  
серед 234 

ВНЗ 

5  

серед 234 

ВНЗ 

4 

серед 232 

ВНЗ 

4  
серед 239 

ВНЗ 

 

Міжнародний рейтинг інтернет-присутності Webometrics 

(засвідчує рівень входження до світового інформаційного поля та авторитетність діяльності 

університету). Розраховується за наявністю інформаційних повідомлень сайта ВНЗ у мережі 

Інтернет: кількістю прикріплених файлів, результатами пошукових систем, зовнішніми 

посиланнями 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

 січень липень січень липень січень липень січень липень січень 

серед ВНЗ світу 

3932 
серед 

8000 

ВНЗ 

3342 
серед 

12000 

ВНЗ 

2258 
серед 

12000 

ВНЗ 

1738 
серед 

12000 

ВНЗ 

1248 
серед 

20365 

ВНЗ 

1704  
серед 

20745 

ВНЗ 

1242  
серед 

21250 

ВНЗ 

2756 
серед 

21250 

ВНЗ 

2563 
серед 

понад 

22000 
ВНЗ 

серед ВНЗ 

України 

11 
серед 

18 
ВНЗ 

9 
серед 

17 
ВНЗ 

9 
серед 

141 
ВНЗ 

5 
серед 

137 
ВНЗ 

2 

серед 

324 
ВНЗ 

5 
серед 

321 
ВНЗ 

5  
серед 

311 
ВНЗ 

12 

серед 

306 
ВНЗ 

10 

серед 

313 
ВНЗ 

 

Академічний рейтинг «ТОП-200 Україна» 

за проектом ЮНЕСКО формується за показниками якості науково-педагогічного 

потенціалу, якості навчання та міжнародного визнання 

 

2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

 47 26 12 12 11 11 11 8  

 

 



Продовження табл. 1.1 Продовження табл. 1.1 

 

Консолідований рейтинг ВНЗ України 2011 

за результатами рейтингів:  

ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна», «Компас» та «Вебометрікс» 

2011 р. 

 

4 

серед 275 ВНЗ 

 

Рейтинг за кількістю цитувань публікацій (статей у наукових виданнях) науково-

педагогічних працівників у наукометричній базі даних Scopus. 

Критерії оцінювання: кількість наукових публікацій та кількість цитувань цих публікацій 

(індекс Гірша) 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 
січень червень грудень липень грудень липень жовтень грудень 

9  
серед  

75 ВНЗ 

8  

серед  

79 ВНЗ 

10  

серед  

87 ВНЗ 

10  
серед  

90 ВНЗ 

11  
серед  

91 ВНЗ 

11  
серед  

96 ВНЗ 

11  
серед  

97 ВНЗ 

11  
серед  

97 ВНЗ 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 
квітень липень листопад квітень червень січень 

 

 11 

серед  

97 ВНЗ 

11  
серед 

104 ВНЗ 

11  

серед  

104 ВНЗ 

11 
серед 

105 ВНЗ 

11 

серед 

112 ВНЗ 

11 

серед 

116 ВНЗ 

 

Рейтинг вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації МОН України  

визначається за інтегральним рейтинговим індексом, який враховує суму індексів критеріїв: 

міжнародна активність; якість контингенту студентів; якість науково-педагогічного 

потенціалу; якість наукової та науково-технічної діяльності та ресурсне забезпечення 

Технічні університети 

(серед 26 ВНЗ) 

2010/2011 н.р. 2011/2012 н.р. 

 10 10 

 

Міжнародний рейтинг репозитаріїв від Вебометрікс «Ranking Web of Repositories» 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 

 січень квітень липень січень липень січень 

серед ВНЗ світу 561 539 580 341 302 392 

серед ВНЗ України 6 7 9 6 3 3 

*Репозитарій — електронний архів для тривалого зберігання, нагромадження та забезпечення 

довготривалого та надійного відкритого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться в 

установі. 

 
 

 



Таблиця 1.2 

Участь та досягнення Національного університету «Львівська політехніка»  

в освітянських виставках 

Назва 

виставки 

Статус 

виставки 

Терміни 

проведення 
Номінація Тема розробки Нагороди 

1 2 3 4 5 6 

2007 р. 

Сучасна 

освіта в 

Україні 

Міжнародна 15–17 березня Інтеграція науки  

й освіти у вищому 

навчальному закладі 

Розроблення та 

виробництво антен, 

щогл, антенних та 

антенно-фідерних 

трактів для сучасних 

інфокомунікаційних 

засобів 

Золота медаль 

Освіта 

України 

«Інноваційні 

технології 

навчання» 

Національна 30 жовтня – 1 

листопада 

Інновації в 

навчальному процесі. 

Стенд «Наукові школи» Диплом 

Інновації у вихованні 

молоді. 

Стенд «Основні наукові 

напрями» 

Диплом 

Інновації у 

розробленні сучасних 

технічних та наочних 

засобів навчання 

Стенд «Перспективні 

розробки для ліцензійних 

угод і контрактів» 

Диплом 

2008 р. 

Сучасна 

освіта в 

Україні 

Міжнародна 27–29 лютого Інноватика у вищій 

освіті 

Автоматизована система 

керування 

розосередженими 

об’єктами 

нафтовидобутку 

 

Почесне звання «Лідер 

сучасної освіти» 



Продовження табл. 1.2 

1 2 3 4 5 6 

    Нові термолю-

мінесцентні дозиметри 

іонізуючого випромі-

нювання з широким 

діапазоном реєстрації 

поглинутої дози 

Золота медаль у номінації 

Диплом за високі творчі 

досягнення в удосконаленні 

змісту навчально-виховного 

процесу 

Освіта 

України 

«Інноваційні 

технології 

навчання» 

Національна 29–31 жовтня Інтеграція освіти 

України у 

Європейське 

Співтовариство. 

Стенд «Болонський 

процес і Львівська 

політехніка» 

Почесне звання – лауреат 

конкурсу 

Інновації в 

упровадженні 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій в освітню 

практику 

Комплекс устаткування 

та програмного 

забезпечення для 

діагностування та оцінки 

залишкового ресурсу 

зварних з’єднань 

нафтогазопроводів 

Почесне звання –   

лауреат конкурсу 

Диплом за розроблення і 

упровадження у навчально-

виховний процес 

інноваційних освітніх 

технологій 

 2009 р. 

Інноватика в 

освіті 

України 

Національна 2–4 грудня Інноватика у вищій 

освіті 

Моніторинг якості 

навчального процесу та 

підготовки фахівців у 

Національному 

університеті «Львівська 

політехніка» 

Почесне звання «Лідер 

сучасної освіти»  

Золота медаль у номінації  

Диплом за високі творчі 

досягнення в удосконаленні 

змісту навчально-виховного 

процесу 
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1 2 3 4 5 6 

Ландшафтна 

архітектура і 

дизайн 

Міжнародна 24–27  

лютого 

 Експоновано розробки 

«Ландшафтний 

художньо-меморіальний 

комплекс «Стежки-

дороги Івана Франка в 

Нагуєвичах»  

(4 планшети) 

Велика золота медаль. Гран-

прі лауреата Національної 

премії з ландшафтної 

архітектури і дизайну 

«Україна квітуча 2009» 

2010 р. 

«Landscape&

Garden» 

Міжнародна  23–26 

лютого 

Ландшафтна 

архітектура і дизайн 

Експоновано розробку 

«Етнічні мотиви в 

ландшафтному дизайні» 

Золота медаль лауреата 

Національної премії з 

ландшафтної архітектури і 

дизайну «Україна квітуча 

2010» за використання 

етнічних традицій в 

ландшафтному проектуванні 

та будівництві 

Сучасна 

освіта 

в Україні 

Міжнародна 24–26 лютого Інновації у 

впровадженні ІТ-

технологій в освітній 

процес 

Інновації у впровадженні 

інформаційних 

технологій в освітній 

процес 

Золота медаль у номінації 

«Інновації у впровадженні 

ІТ-технологій в освітній 

процес»  

Почесне звання «Лідер у 

створенні сучасних засобів 

навчання» 

Сучасні 

навчальні 

 заклади 

Міжнародна 17–19 березня Співпраця та 

виробництво 

сучасних засобів 

навчання 

Розроблення та 

впровадження сучасних 

інформаційно-

комунікаційних засобів 

навчання 

Диплом Гран-прі «Лідер 

вищої освіти України»  

Диплом за вагомий внесок у 

модернізацію національної 

системи освіти 



Продовження табл. 1.2 

1 2 3 4 5 6 

Інноватика в 

освіті 

України 

Національна 27–29 жовтня Інноватика у вищій 

освіті 

Професійно-практична 

підготовка  

та працевлаштування 

студентів 

Золота медаль  

у номінації «Інноватика у 

вищій освіті». 

Диплом за активну участь в 

освітній інноваційній 

діяльності 

2011 р. 

Сучасні 

навчальні  

заклади 

Міжнародна 2–4  

березня 

Упровадження 

системи компетенцій 

– як основи 

підготовки 

конкурентоздатних 

фахівців у вищій 

школі 

Організація професійно-

кар’єрної орієнтації 

Диплом Гран-прі  

«Лідер вищої освіти 

України» 

Диплом за активну участь в 

інноваційній модернізації 

національної системи освіти 

Інноватика в 

сучасній 

освіті 

Національна 18–20 жовтня Інновації у 

використанні 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій в 

освітньому процесі 

Інформаційна система 

інтерактивних засобів 

навчання 

Золота медаль у номінації 

«Інновації у використанні 

інформаційно-комуніка-

ційних технологій в 

освітньому процесі». 

Диплом за активну участь в 

освітній інноваційній 

діяльності 

Освіта та 

кар’єра 

Міжнародна 17–19 

листопада 

Профорієнтаційна 

робота серед молоді 

Профорієнтаційна робота 

серед молоді: 

погляд у майбутнє 

Золота медаль у номінації 

«Профорієнтаційна робота 

серед молоді». 

Почесне звання «Лідер 

національної освіти»,  

«За багаторічну науково-педа-

гогічну діяльність по розбудові 

національної освіти» 
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1 2 3 4 5 6 

2012 р. 

Сучасні 

заклади 

освіти 

Міжнародна 1–3  

березня 

Створення та 

упровадження 

сучасних засобів 

навчання 

Впровадження 

інтерактивних систем 

навчання у Львівській 

політехніці 

Диплом Гран-прі «Лідер 

вищої освіти України» 

Диплом за активну роботу з 

модернізації системи освіти 

 Новий час Міжнародна  27–29 

вересня 

Винаходи та нові 

технології 

Експоновано розробку 

«Трикоординатний 

магнітометр» 

Золота медаль за розробку 

«Спосіб підвищення 

стабільності параметрів 

мікрокристалів антимоніду 

індію» 

Золота медаль за розробку 

«Спосіб вимірювання 

квазістаціонарного 

магнітного поля» 

Варшавська 

виставка 

винаходів 

«Iwis-

International 

Warsaw 

Inventions 

Show 2012» 

Міжнародна  16–19 

жовтня 

Винаходи та нові 

технології 

Методи підвищення 

стабільності параметрів 

мікрокристалів 

антимоніду індію 

Срібна медаль за винахід 

Інноватика в 

сучасній 

освіті 

Національна 16–18 жовтня Розроблення та 

створення сучасних 

інноваційних методик 

і технічних засобів 

навчання для 

упровадження в 

освітню практику 

Тестування в системі 

оцінювання знань 

вступників та студентів у 

Національному 

університеті «Львівська 

політехніка» 

Золота медаль у номінації 

«Розробка та створення 

сучасних інноваційних 

методик і технічних засобів 

навчання для упровадження 

в освітню практику» 



Закінчення табл. 1.2 

1 2 3 4 5 6 

2013 р. 

     Диплом за активне 

упровадження інновацій-

них освітніх технологій 

Сучасні 
заклади 
освіти 

Міжнародна 28 лютого –  
2 березня 

Управління і науково-
методичний супровід 

інноваційного 
розвитку сучасних 

університетів 

Інноваційний розвиток 
університету: напрями та 

інструменти 

Диплом Гран-прі «Лідер 
вищої освіти України». 

Диплом за вагомий внесок у 
розвиток національної 

освіти 
Сертифікат якості наукових 

публікацій 

Інноватика в 
сучасній 

освіті 

Національна 22–24 жовтня Інклюзивна освіта: 
рівні права – рівні 

можливості 

Ресурсний центр освітніх 
інформаційних технологій 

для осіб з особливими 
потребами «Національного 

університету «Львівська 
політехніка»: становлення, 

діяльність, перспективи 

Диплом за активну участь і 
представлення освітніх 

інноваційних технологій 
Диплом лауреата конкурсу  

І ступеня в номінації  
«Інклюзивна освіта: рівні 
права – рівні можливості» 

2014 р. 

Сучасні 
заклади 
освіти 

Міжнародна 18–20  
березня 

Сучасні програми, 
інноваційні підходи 

та рішення для 
підвищення якості 

освіти 

Формування 
електронного архіву 
наукових публікацій 

Львівської політехніки 

Диплом «Лідер наукової та 
науково-технічної 

діяльності» 
Диплом за презентацію 

досягнень в інноваційній 
модернізації національної 

освіти 
Сертифікат якості наукових 

публікацій 

 

 

 

 



Таблиця 1.3 

Показники діяльності Львівської політехніки за 2007–2013 рр. 

№ 

з/п 
Назва показника 

Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кількість інститутів 15 15 15 16 18 18 18 

2 
Кількість філій та інших відокремлених підрозділів 

навчального закладу 
7 7 7 10 12 13 14 

3 
Кількість вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації  

у структурі університету 
2 2 5 6 6 7 7 

4 Кількість кафедр 90 91 90 92 105 108 108 

5 Кількість випускових кафедр 96 70 69 72 83 86 87 

6 

Кількість спеціальностей, акредитованих за:        

● ІІ рівнем 54 54 56 57 60 60 60 

● ІІІ рівнем 98 98 100 101 104 107 111 

● ІV рівнем 82 84 86 90 96 104 117 

7 Кількість ліцензованих спеціальностей 106 102 102 102 121 128 128 

8 
Чисельність науково-педагогічних працівників (штатних), 

осіб 
1746 1746 1777 1816 1924 1920 1936 

9 
Чисельність науково-педагогічних працівників (сумісників), 

осіб 
270 307 293 322 394 357 307 

10 Чисельність докторів наук, професорів (штатних), осіб 203 212 217 228 249 267 294 

11 Чисельність докторів наук, професорів (сумісників), осіб 37 44 53 58 58 55 53 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 Чисельність кандидатів наук, доцентів (штатних), осіб 920 968 977 994 1109 1125 1152 

13 Чисельність кандидатів наук, доцентів (сумісників), осіб 102 118 108 111 113 72 71 

14 
Кількість кафедр, які очолюють доктори наук, професори, 

осіб 
69 72 76 80 98 101 102 

15 
Кількість випускових кафедр, які очолюють доктори наук, 

професори, осіб 
54 57 60 65 80 84 86 

16 
Частка навчальних дисциплін, що викладають українською 

мовою, % 
100 100 100 100 100 100 100 

17 

Чисельність студентів всіх форм навчання у навчально-

наукових інститутах університету, разом, 

зокрема: 

31528 30524 30465 30762 30902 29972 28371 

● денна форма навчання 20650 19360 19455 19846 20024 19544 19349 

● заочна форма навчання 10878 11164 11010 10916 10878 10428 9022 

18 

Чисельність студентів, які навчаються у вищих навчальних 

закладах І–ІІ рівнів акредитації у структурних підрозділах 

університету, разом, 

з них: 

1899 1899 3058 4245 6531 6616 7138 

● денна форма навчання 1287 1295 2148 3285 5508 5614 6258 

● заочна форма навчання 612 604 910 960 1023 1002 880 

19 Чисельність іноземних студентів, осіб 156 168 170 214 231 275 281 

20 Кількість науково-дослідних лабораторій 87 87 87 87 88 91 91 

21 Кількість місць у гуртожитках 6974 7082 7082 7082 7082 7222 7222 

22 Кількість посадкових місць у читальних залах 641 641 641 641 1100 1100 1100 

 



 

2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Освітньо-наукову діяльність у Національному університеті «Львівська 

політехніка» забезпечують 2243 науково-педагогічні працівники та 214 науко-

вих працівників. З них: 

– докторів наук, професорів – 352 (14 %); 

– кандидатів наук, доцентів – 1223 (53 %). 

Базова освіта науково-педагогічних працівників (НПП) відповідає про-

філю дисциплін, які вони викладають. Частка науково-педагогічних праців-

ників, які досягли пенсійного віку, становить 17 %. Зазначений показник  

стабільний протягом останніх трьох років. Значно покращився якісний склад 

науково-педагогічних працівників, насамперед за рахунок підготовки кадрів у 

докторантурі й аспірантурі університету. Так, кількість штатних науково-

педагогічних працівників з вченими званнями і науковими ступенями за  

2007–2014 рр. зросла з 1123 до 1446 осіб, що становить відповідно – 64,3 %  

і 74,7 % від загальної чисельності штатних працівників. Чисельність штатних 

професорів, докторів наук зросла з 203 до 294 осіб, і нині становить 15,2 % від 

загальної чисельності, а доцентів, кандидатів наук – 59,5 %. Зауважимо, що за 

звітний період у зв’язку з виходом на пенсію, звільненням тощо вибуло  

336 осіб з вченими званнями і науковими ступенями, серед них 59 докторів 

наук, професорів. 

В університеті працюють за сумісництвом на посадах науково-

педагогічних працівників 307 осіб, серед яких 53 професори, доктори наук,  

71 доцент, кандидат наук. На ці посади зараховано осіб зі значним досвідом 

роботи з інститутів НАН України, організацій і підприємств регіону, науково-

дослідних лабораторій університету. 

Динаміку чисельності, якісного складу НПП та їхнього руху наведено в 

табл. 2.1. 

Обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників прово-

диться за конкурсом  відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та 

наказу Міністра освіти і науки України № 296 від 10.05.2002 р. та «Положення 

про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації»  

Науково-педагогічні працівники зараховуються як обрані за конкурсом 

на термін до семи років на умовах строкових договорів. Проректори, 

директори інститутів, заступники директорів, завідувачі кафедр працюють на 

умовах укладених контрактів. 



 

Таблиця 2.1 

Динаміка чисельності та якісного складу НПП 

Назва показника 

Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Чисельність науково-педагогічних 

працівників (штатних), осіб 
1746 1746 1777 1816 1924 1920 1936 

Чисельність науково-педагогічних 

працівників (сумісників), осіб 
270 307 293 322 394 357 307 

Чисельність докторів наук, 

професорів (штатних), осіб 
203 212 217 228 249 267 294 

Чисельність докторів наук, про-

фесорів (сумісників), осіб (одна 

особа враховується один раз) 

37 44 53 58 58 55 53 

Чисельність кандидатів наук, 

доцентів (штатних), осіб 
920 968 977 994 1109 1125 1152 

Чисельність кандидатів наук, 

доцентів (сумісників), осіб (та 

сама особа враховується один раз) 

102 118 108 111 113 72 71 

Кількість кафедр, які очолюють 

доктори наук, професори, осіб 
69 72 76 80 98 101 102 

Кількість випускових кафедр, які 

очолюють доктори наук, 

професори, осіб 

54 57 60 65 80 84 86 

Вибуло у поточному році викла-

дачів (штатних), загалом осіб 
65 56 62 71 108 131 107 

з них докторів наук, професорів 7 6 6 7 18 9 6 

з них кандидатів наук, доцентів 36 13 42 34 38 58 56 

Прибуло у поточному році викла-

дачів (штатних), загалом осіб 
45 56 93 110 216 127 123 

з них докторів наук, професорів 3 2 2 7 22 4 4 

з них кандидатів наук, доцентів 12 18 17 28 76 22 28 

 

Частина науково-педагогічних працівників працює на умовах погодинної 

оплати праці в навчально-консультаційних центрах з підготовки спеціалістів у 

Інституті післядипломної освіти. 



 

Зарахування на посади науково-педагогічних працівників за кошти спе-

ціального фонду проводиться згідно з колективним договором без оголошення 

конкурсу на термін до одного року. 

Середнє навчальне навантаження науково-педагогічних працівників 

кафедр становить близько 800 годин.  

Навчальне навантаження окремих працівників менше від середнього,  

з урахуванням великого обсягу наукової роботи, завершення роботи над 

дисертаціями, методичної роботи тощо.  

З 1 грудня 2011 року Вчена рада Національного університету «Львівська 

політехніка» ухвалила «Рекомендаційні вимоги до претендентів на посади 

асистента, старшого викладача, доцента та професора». 

У сучасних умовах істотно зростає роль кафедри як основного струк-

турного підрозділу університету, здатного мобілізувати зусилля науково-

педагогічного персоналу, щоб вирішити важливі завдання поліпшення якості 

підготовки фахівців. Виконання цих завдань залежить  передусім від якісного 

складу НПП кафедр. Інформацію щодо якісного складу НПП кафедр загалом 

та НПП, які працюють в університеті за основним місцем роботи, наведено  

в табл. 2.2. 

Задля мотивування ефективної діяльності колективів кафедр та НПП в 

університеті запроваджено методику рейтингування кафедр та методику 

оцінювання роботи НПП кафедр і визначення їхніх рейтингів. 

Мета розроблення методик оцінювання результатів діяльності кафедр та 

результативності роботи науково-педагогічних працівників університету –  

поліпшити якість підготовки фахівців на підставі вироблення та прийняття рі-

шень із вдосконалення навчально-наукового процесу, посилення ролі само-

стійної роботи студентів та їх процесуально-змістової мотивації до навчання. 

Концептуальні засади методики оцінювання результатів діяльності 

кафедр такі: 

– прозорість – простота системи показників, за якими оцінюють діяль-

ність кафедр, та можливість  легко перевірити їх; 

– достовірність – можливість отримання достовірної інформації про 

діяльність кафедри на підставі сформованої системи показників; 

– змістовність та повнота системи показників – можливість одержати повну 

інформацію про діяльність кафедри на підставі сформованої системи показників; 

– доступність – забезпечення простоти сприйняття методики та  вільного 

доступу до неї тих, для кого вона призначена. 



 

Таблиця 2.2 

Якісний склад НПП кафедр Національного університету «Львівська політехніка» 

№ 

з/п 
Назва кафедри 

Завідувач кафедри  

(ПІБ, науковий ступінь,  

вчене звання) 

Загальний склад кафедри 
Працівники за основним 

місцем роботи 

Разом 

осіб 

з них 

Разом 

осіб 

з них 

доктори 

наук, 

про-

фесори 

канди-

дати наук, 

доценти 

доктори 

наук, 

про-

фесори 

канди-

дати 

наук, 

доценти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Інститут архітектури 

1 
Архітектурні 

конструкції 

Кінаш Роман Іванович, 

д-р техн. наук, проф. 
13 1 8 11 1 7 

2 
Архітектурне 

проектування 

Габрель Микола Михайлович, 

д-р техн. наук., проф. 
43 1 16 35 1 14 

3 
Дизайн архітектурного 

середовища 

Проскуряков Віктор Іванович, 

д-р арх., проф. 
19 1 8 13 1 6 

4 
Дизайн та основи 

архітектури 

Черкес Богдан Степанович, 

д-р арх., проф. 
69 5 27 58 2 22 

5 Містобудування 
Петришин Галина Петрівна, 

канд. арх., проф. 
28 2 11 16 2 5 

6 

Реставрація та 

реконструкція 

архітектурних 

комплексів 

Бевз Микола Валентинович, 

д-р арх., проф. 
23 3 13 16 1 9 

Інститут будівництва та інженерії довкілля 

7 Автомобільні шляхи 
Солодкий Сергій Йосифович, 

д-р техн. наук, доц. 
17 2 10 15 2 9 

8 Будівельне виробництво 

Саницький Мирослав 

Андрійович, 

д-р техн. наук, проф. 

35 2 20 31 2 20 



 

Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 
Будівельні конструкції 

та мости 

Бліхарський Зіновій 

Ярославович, 

д-р техн. наук, проф. 

30 2 21 27 2 20 

10 Гідравліка і сантехніка 

Чернюк Володимир 

Васильович, 

д-р техн. наук, доц. 

13 1 10 13 1 10 

11 
Мости та будівельна 

механіка 

Кваша Віктор Григорович, 

д-р техн. наук, проф. 
12 3 8 8 2 6 

12 Опір матеріалів 

Харченко Євген 

Валентинович, 

д-р техн. наук, проф. 

9 3 4 7 2 3 

13 
Теплогазопостачання і 

вентиляція 

Желих Василь Михайлович, 

д-р техн. наук, доц. 
20 2 12 18 2 12 

Інститут геодезії 

14 
Вища геодезія та 

астрономія 

Заблоцький Федір Дмитрович, 

д-р техн. наук, проф. 
16 5 6 10 5 5 

15 Інженерна геодезія 

Костецька Яромира 

Михайлівна, 

д-р техн. наук, проф. 

13 2 8 10 2 6 

16 Геодезія 
Мороз Олександр Іванович, 

д-р техн. наук, проф. 
16 2 7 14 2 6 

17 

Картографія та 

геопросторове 

моделювання 

Черняга Петро Гервазійович, 

д-р техн. наук, проф. 
13 3 8 11 2 7 

18 Кадастр територій 
Перович Лев Миколайович, 

д-р техн. наук, проф. 
14 2 8 12 2 7 

19 
Фотограмметрія та 

геоінформатика 

Дорожинський Олександр 

Людомирович, 

д-р техн. наук, проф. 

18 3 6 14 3 6 



 

Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Інститут гуманітарних та соціальних наук 

20 Іноземні мови 
Мукан Наталія Василівна, 

д-р пед. наук, проф. 
73 1 25 68 1 21 

21 
Історія України та 

етнокомунікації 

Вербицька Поліна Василівна, 

д-р пед. наук, проф. 
19 3 15 18 3 14 

22 Філософія 

Петрушенко Віктор 

Леонтійович, 

д-р філос. наук, проф. 

15 2 11 13 2 10 

23 
Політологія та 

міжнародні відносини 

Турчин Ярина Богданівна, 

д-р політ. наук, проф. 
18 2 14 17 2 13 

24 
Соціальні комунікації та 

інформаційна діяльність 

Пелещишин Андрій 

Миколайович, 

д-р техн. наук, проф. 

20 1 13 18 1 13 

25 
Соціологія та соціальна  

робота 

Климанська Лариса 

Дмитрівна, 

д-р політ. наук, доц. 

35 4 14 26 2 12 

26 Українська мова 
Вознюк Геннадій Леонідович, 

канд. філол. наук, доц. 
21 0 11 18 0 11 

27 Фізичне виховання 
Корягін Віктор Максимович, 

д-р педаг. наук, проф. 
47 1 7 47 1 7 

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола 

28 

Екологічна безпека та 

природоохоронна 

діяльність 

Петрушка Ігор Михайлович, 

д-р техн. наук, доц. 
12 3 7 11 3 6 

29 

Екологічна політика та 

менеджмент природо- 

охоронної діяльності 

Князь Святослав 

Володимирович, 

д-р екон. наук, доц. 

13 2 7 13 2 7 

30 

Екологія та 

збалансоване 

природокористування 

Мальований Мирослав 

Степанович, 

д-р техн. наук, проф. 

15 3 12 13 3 10 



 

Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 

Загальна екологія та 

екоінформаційні 

системи 

Берко Андрій Юліанович, 

д-р техн. наук, доц. 
11 4 6 10 4 6 

32 Туризм 
Теребух Андрій Андрійович, 

канд. екон. наук, доц. 
7 0 3 7 0 3 

Інститут енергетики та систем керування 

33 
Автоматизація теплових 

і хімічних процесів 

Пістун Євген Павлович, 

д-р техн. наук, проф. 
27 4 16 22 4 14 

34 
Електричні машини і 

апарати 

Ткачук Василь Іванович, 

д-р техн. наук, проф. 
13 3 9 9 2 7 

35 

Електропривод і 

комп’ютеризовані 

електромеханічні 

системи 

Лозинський Орест Юліанович, 

д-р техн. наук, проф. 
18 8 9 17 8 9 

36 

Електропостачання 

промислових 

підприємств міст і 

сільського господарства 

Маліновський Антон 

Антонович, 

д-р техн. наук, проф. 

16 2 9 16 2 9 

37 Електричні станції 
Сегеда Михайло Станкович, 

д-р техн. наук, проф. 
10 2 4 10 2 4 

38 
Електричні 

системи та мережі 

Лисяк Георгій Миколайович, 

канд. техн. наук, доц. 
21 4 11 20 4 11 

39 Охорона праці 
Кіт Юрій Володимирович, 

канд. техн. наук, доц. 
28 2 13 18 2 11 

40 
Теоретична та загальна 

електротехніка 

Стахів Петро Григорович, 

д-р техн. наук, проф. 
14 5 7 14 5 7 

41 
Теплотехніка і теплові 

електричні станції 

Мисак Йосиф Степанович, 

д-р техн. наук, проф. 
16 1 9 15 1 9 



 

Продовження табл. 2.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Інститут інженерної механіки та транспорту 

42 Автомобілебудування 

Крайник Любомир 

Васильович, 

д-р техн. наук, доц. 

7 2 3 7 2 3 

43 Деталі машин 

Малащенко Володимир 

Олександрович, 

д-р техн. наук, проф 

9 1 5 9 1 5 

44 
Електронне  

машинобудування 

Стоцько Зіновій Антонович, 

д-р техн. наук, проф. 
16 1 11 15 1 10 

45 
Експлуатація та ремонт 

автомобільної техніки 

Кіндрацький Богдан Ілліч, 

д-р техн. наук, проф. 
21 2 10 17 2 9 

46 

Зварювальне вироб-

ництво, діагностика та 

відновлення 

металоконструкцій 

Похмурська Ганна Василівна, 

д-р техн. наук, ст. наук. співр. 
13 5 6 8 2 5 

47 

Механіка та 

автоматизація машино-

будування 

Кузьо Ігор Володимирович, 

д-р техн. наук, проф. 
21 3 14 20 3 14 

48 

Прикладне 

матеріалознавство та 

обробка матеріалів 

Дурягіна Зоя Антонівна, 

д-р техн. наук, проф. 
13 2 7 9 1 5 

49 
Технологія 

машинобудування 

Грицай Ігор Євгенович, 

д-р техн. наук, проф. 
13 2 9 12 2 8 

50 Транспортні технології 
Форнальчик Євген Юліанович, 

д-р техн. наук, проф. 
27 2 13 23 2 11 

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій 

51 
Автоматизовані системи 

управління 

Медиковський Микола 

Олександрович, 

д-р техн. наук, проф. 

30 4 19 29 4 19 
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52 
Інформаційні системи 

та мережі 

Жежнич Павло Іванович, 

д-р техн. наук, доц. 
34 6 14 29 6 13 

53 
Інформаційні технології 

видавничої справи 

Рашкевич Юрій Михайлович, 

д-р техн. наук, проф. 
11 4 5 10 4 5 

54 
Програмне 

забезпечення 

Федасюк Дмитро Васильович, 

д-р техн. наук, проф. 
31 6 19 24 5 16 

55 Прикладна лінгвістика 
Левченко Олена Петрівна, 

д-р філол. наук, проф. 
48 3 11 43 1 10 

56 

Системи 

автоматизованого 

проектування 

Лобур Михайло Васильович, 

д-р техн. наук, проф. 
30 4 18 28 4 16 

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології 

57 
Безпека інформаційних 

технологій 

Максимович Володимир 

Миколайович, 

д-р техн. наук, проф. 

10 4 2 8 4 1 

58 
Електронно-

обчислювальні машини 

Мельник Анатолій 

Олексійович, 

д-р техн. наук, проф. 

42 3 15 34 2 13 

59 Захист інформації 

Дудикевич Валерій 

Богданович, 

д-р техн. наук, проф. 

36 6 20 30 4 18 

60 
Інформаційно-

вимірювальна техніка 

Стадник Богдан Іванович, 

д-р техн. наук, проф. 
21 8 12 18 8 9 

61 
Комп’ютеризовані 

системи автоматики 

Наконечний Адріан 

Йосифович, 

д-р техн. наук, проф. 

18 5 13 18 5 13 

62 

Метрологія, 

стандартизація та 

сертифікація 

Столярчук Петро Гаврилович, 

д-р техн. наук, проф. 
18 8 8 12 7 5 
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63 
Прилади точної 

механіки 

Івахів Орест Васильович, 

д-р техн. наук, проф. 
7 1 5 7 1 5 

64 
Спеціалізовані 

комп’ютерні системи 

Дунець Роман Богданович, 

д-р техн. наук, проф. 
12 3 4 9 2 3 

Інститут прикладної математики  та фундаментальних наук 

65 Вища математика 
Каленюк Петро Іванович, 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 
56 9 43 56 9 43 

66 Фізика 

Лопатинський Іван 

Євстахович, 

канд. фіз.-мат. наук, проф. 

31 10 21 26 6 20 

67 Міжнародна інформація 
Гулай Василь Васильович, 

д-р політ. наук, доц. 
18 2 10 14 1 8 

68 
Нарисна  геометрія та 

інженерна графіка 

Афтаназів Іван Семенович, 

д-р техн. наук, проф. 
10 1 7 10 1 7 

69 

Обчислювальна 

математика та 

програмування 

Пелех Ярослав Миколайович, 

канд. фіз.-мат. наук, доц. 
16 0 10 16 0 10 

70 Прикладна математика 
Костробій Петро Петрович, 

д-р фіз.-мат. наук, проф. 
33 4 22 30 3 22 

71 
Прикладна фізика і 

наноматеріалознавство 

Григорчак Іван Іванович, 

д-р техн. наук, проф. 
16 5 8 13 2 8 

Інститут економіки і менеджменту 

72 
Економіка підприємства 

та інвестицій 

Козик Василь Васильович, 

канд. екон. наук, проф. 
43 2 32 39 2 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

73 
Зовнішньоекономічна та 

митна діяльність 

Мельник Ольга Григорівна, 

д-р екон. наук, проф. 
22 1 15 20 1 13 

74 Маркетинг і логістика 

Крикавський Євген 

Васильович, 

д-р екон. наук, проф. 

43 4 27 35 3 23 
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75 

Менеджмент та 

міжнародне 

підприємництво 

Кузьмін Олег Євгенович, 

д-р екон. наук, проф. 
48 5 33 42 4 30 

76 
Менеджмент 

організацій 

Чухрай Наталія Іванівна, 

д-р екон. наук, проф. 
29 2 21 29 2 21 

77 
Менеджмент персоналу 

та адміністрування 

Захарчин Галина Миронівна, 

д-р екон. наук, проф. 
9 1 4 8 1 4 

78 Облік та аналіз 
Загородній Анатолій Григоро-

вич, канд. екон. наук, проф. 
48 4 32 38 3 26 

79 
Теоретична та 

прикладна економіка 

Поплавська Жанна Василівна, 

д-р екон. наук, проф. 
21 1 15 20 1 14 

80 Фінанси 
Алєксєєв Ігор Валентинович, 

д-р екон. наук, проф. 
56 5 28 44 4 23 

Інститут права та психології 

81 
Адміністративне та 

інформаційне право 

Бортник Надія Петрівна, 

д-р юрид. наук, доц. 
19 4 11 13 3 8 

82 
Журналістика та засоби 

масової комунікації 

Кузнецова Олена Дмитрівна, 

д-р філол.наук, проф. 
9 1 4 8 1 3 

83 Історія держави і права 

Макарчук Володимир 

Степанович, 

д-р юрид. наук, проф. 

8 1 2 8 1 2 

84 
Кримінальне право і 

процес 

Гумін Олексій Михайлович, 

д-р юрид. наук, доц. 
17 5 7 11 2 5 

85 
Психологія, педагогіка і 

соціальне управління 

Кизименко Леонід Дмитрович, 

д-р біолог. наук, проф. 
27 3 14 22 2 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

86 
Теорія та філософія 

права 

Сливка Степан Степанович, 

д-р юрид. наук, проф. 
15 2 9 13 1 8 

87 
Цивільне право та 

процес 

Паньонко Ігор Михайлович, 

канд. юрид. наук, доц. 
19 1 12 13 0 7 
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Інститут післядипломної освіти 

88 
Адміністративний та 

фінансовий менеджмент 

Подольчак Назар Юрійович, 

д-р екон. наук, проф. 
9 1 5 7 1 4 

89 Технології управління 
Фещур Роман Васильович, 

канд. екон. наук, проф. 
11 1 6 10 1 5 

Інститут телекомунікацій, радіотехніки та електронної техніки 

90 

Електронні засоби 

інформаційно 

комп’ютерних   

технологій 

Павлиш Володимир 

Андрійович, 

канд. техн. наук, проф. 

23 7 15 21 7 14 

91 Електронні прилади 
Готра Зенон Юрійович, 

д-р техн. наук, проф. 
15 8 7 14 7 7 

92 
Напівпровідникова 

електроніка 

Дружинін Анатолій 

Олександрович,  

д-р техн. наук, проф. 

18 10 7 13 8 4 

93 
Радіоелектронні 

пристрої та системи 

Прудиус Іван Никифорович, 

д-р техн. наук, проф. 
20 5 7 19 5 7 

94 Телекомунікації 

Климаш Михайло 

Миколайович, 

д-р техн. наук, проф. 

29 3 16 23 3 14 

95 
Теоретична радіотехніка 

та радіовимірювання 

Недоступ Леонід Аврамович, 

д-р техн. наук, проф. 
18 6 8 17 6 7 

96 Фотоніка 

Бобицький Ярослав 

Васильович, 

д-р техн. наук, проф. 

11 3 4 6 2 1 

Інститут хімії та хімічних технологій 

97 Аналітична хімія 
Ятчишин Йосип Йосипович, 

д-р хім. наук, проф. 
8 3 4 8 3 4 



 

Закінчення табл. 2.2 
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98 Безпека життєдіяльності 

Мохняк Сильвестр 

Михайлович, канд. фіз.-мат.  

наук, ст. наук. співр. 

14 0 12 11 0 11 

99 Загальна хімія 

Старчевський Володимир 

Людвікович, 

д-р техн. наук, проф. 

10 3 5 10 3 5 

100 Органічна хімія 

Воронов Станіслав 

Андрійович, 

д-р хім. наук, проф. 

12 5 7 9 4 5 

101 

Технологія біологічно-

активних сполук, фар-

мації та біотехнології 

Новіков Володимир Павлович, 

д-р хім. наук, проф. 
35 2 26 31 2 23 

102 
Технологія органічних 

продуктів 

Піх Зорян Григорович, 

д-р хім. наук, проф. 
15 3 12 14 3 11 

103 
Фізична та колоїдна 

хімія 

Ван-Чин-Сян Юрій Якович, 

д-р хім. наук, проф. 
9 3 6 9 3 6 

104 Хімічна інженерія 

Атаманюк Володимир 

Михайлович,  

д-р техн. наук, проф. 

11 2 7 11 2 7 

105 
Хімічна технологія 

переробки нафти та газу 

Братичак Михайло 

Миколайович, 

д-р хім. наук, проф. 

12 4 8 11 4 7 

106 
Хімія і технологія 

неорганічних речовин 

Яворський Віктор Теофілович, 

д-р техн. наук, проф. 
16 6 10 14 5 9 

107 
Хімічна технологія 

переробки пластмас 

Суберляк Олег 

Володимирович, 

д-р хім. наук, проф. 

11 3 8 9 3 6 

108 
Хімічна технологія 

силікатів 

Вахула Ярослав Іванович, 

д-р техн. наук, проф. 
8 1 7 8 1 7 

 



 

Методика містить систему показників тематичних напрямів, які є 

визначальними в роботі кафедр, а саме: 

– науковий та науково-педагогічний потенціал; 

– результативність підготовки фахівців; 

– інтеграція науки та вищої освіти; 

– інформаційні ресурси; 

– презентація здобутків на міжнародному рівні; 

– презентація здобутків на національному рівні. Система показників,  

за якими оцінюють роботу кафедри, охоплює основні напрями її діяльності  

та ґрунтується на показниках статистичної звітності, ліцензування та акре-

дитації. 

За результатами розрахунку системи показників тематичних напрямів, які 

є визначальними в роботі кожної кафедри, за певною методикою розрахо-

вується рейтинг кафедр. 

Рейтинг кафедр визначають наприкінці навчального року. Показники 

тематичного напряму «Інтеграція науки та вищої освіти» формуються на 

основі звітів кафедр за попередній календарний рік, а усі інші показники – за 

результатами роботи кафедр протягом навчального року. 

Визначають два рейтинги: для кафедр базової підготовки та кафедр 

фахової підготовки (випускових). 

Оцінювання роботи науково-педагогічних працівників кафедри та 

визначення їхніх рейтингів  здійснюється для того, щоб: 

– забезпечити прозорість та об’єктивність оцінювання роботи науково-

педагогічних працівників кафедри; 

– підвищити ефективність та результативність професійної роботи 

науково-педагогічних працівників кафедри; 

– забезпечити змагальність і здорову конкуренцію між працівниками 

кафедри. 

Для планування й оцінювання обсягу  роботи, яку виконав викладач,  

в університеті використовують норми на навчальну роботу, що затвердило 

Міністерство освіти і науки України (наказ № 450 від 07.08.2002 р.), та норми 

на методичну, наукову й організаційну роботу, що ухвалила Вчена рада 

університету. 

Інформація щодо результатів оцінювання роботи викладачів використо-

вується під час розподілу навчального навантаження викладача на новий 

навчальний рік, під час участі в конкурсі на заміщення вакантних посад, 

прийняття рішення щодо продовження (визначення терміну) трудових 

відносин, для матеріального і морального стимулювання. 



 

Рейтингова оцінка кафедр та оцінка результативності роботи науково-

педагогічних працівників є потужним стимулом підвищення ефективності їх 

роботи і дає змогу: 

– визначити стан та рівень науково-педагогічної, науково-дослідної 

роботи на кафедрі, стан кадрового, навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення навчального процесу; 

– удосконалити планування роботи кафедри та її науково-педагогічних 

працівників; 

– стимулювати види діяльності, які сприяють підвищенню рейтингу 

кафедр та університету загалом; 

– встановити єдині комплексні критерії для оцінювання та контролю 

рівня роботи науково-педагогічних працівників та кафедр; 

– сформувати інформаційну базу даних щодо діяльності науково-педа-

гогічних працівників, кафедр, інститутів та університету загалом; 

– забезпечити змагальність та здорову конкуренцію між працівниками 

кафедри. 

Підготовка висококваліфікованих кадрів у Львівській політехніці 

здійснюється відповідно до комплексних програм підготовки науково-педа-

гогічних та наукових кадрів, що ухвалюються рішенням Вченої ради 

університету відповідно до планів підготовки докторів та кандидатів наук 

навчально-наукових інститутів. 

Цими програмами передбачено низку заходів із підготовки фахівців ви-

щої наукової кваліфікації (докторів і кандидатів наук), що є ефективним чин-

ником реалізації процесу забезпечення Львівської політехніки кадрами вищої 

наукової кваліфікації відповідно до критеріїв дослідницького університету. 

За результатами виконання комплексних програм упродовж  

2007–2013 рр. працівники, докторанти та аспіранти університету захистили 

115 докторських та 550 кандидатських дисертацій; 29 докторських та 99 кан-

дидатських дисертацій захищено у 2013 р. (див. рис. 2.1–2.3). 

За звітний період Міністерство освіти і науки України присудило нау-

ковий ступінь доктора наук 119 працівникам університету, кандидата наук – 

509 працівникам. 

Основні форми підготовки висококваліфікованих наукових кадрів – 

докторантура та аспірантура. Підготовка у докторантурі здійснюється за  

42 науковими спеціальностями, в аспірантурі за 99 спеціальностями. Кіль-

кісну динаміку спеціальностей докторантури та аспірантури за 2007–2013 рр. 

зображено на рис. 2.4. 
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Рис. 2.1. Кількість докторських та кандидатських дисертацій, які захистили 

працівники, докторанти та аспіранти Львівської політехніки у 2007–2013 рр. 

21%

4%

14%

61%

Природничі

Технічні

Соціогуманітарні

Архітектура

 

Рис. 2.2. Розподіл докторських дисертацій, які захистили працівники та 

докторанти університету в 2007–2014 рр., за галузями наук 

Упродовж 2007–2014 рр. відкрито докторантуру за 16 спеціальностями та 

аспірантуру за 19 спеціальностями. 

На початок 2014 р. в університеті проходили підготовку 38 докторантів та 

навчались 543 аспіранти, з них 433 – з відривом від виробництва. Загалом 

упродовж 2007–2013 рр. до докторантури університету прийнято 92 особи;  

до аспірантури – 1194 особи, з них 965 з відривом від виробництва (зокрема  

73 особи – понад державне замовлення з оплатою за кошти юридичних та 

фізичних осіб).  

Загалом захищено 

115 докторських дисертацій 
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Рис. 2.3. Розподіл кандидатських дисертацій, які захистили працівники  

та аспіранти університету в 2007–2014 рр., за галузями наук 
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Рис. 2.4. Динаміка збільшення кількості спеціальностей 

докторантури та аспірантури  у 2007–2013 рр. 

Динаміку кількості докторантів та аспірантів за звітний період відобра-

жено на рис. 2.5.  

За звітний період завершили підготовку 69 докторантів, 54 з яких 

захистили або подали дисертаційні роботи до захисту у спеціалізовані вчені 

ради у термін підготовки (ефективність докторантури упродовж звітного 

періоду в середньому становить 78 %). Із 771 випускника аспірантури 

захистили або подали до захисту дисертаційні роботи у термін навчання в 

аспірантурі 520 аспірантів (ефективність аспірантури – 67,4 %).  

Загалом захищено 

550 кандидатських 

дисертацій 
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Рис. 2 5. Чисельність докторантів та аспірантів упродовж 2007–2013 рр. 

Виконуючи рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 

22.11.2006 р. «Про поглиблення інтеграції науки і освіти в сучасних умовах» 

та з метою реалізації концепції переходу системи підготовки висококвалі-

фікованих фахівців до європейських стандартів, університет здійснив значну 

роботу щодо переведення аспірантів на навчання за індивідуальними науково-

навчальними програмами, які містять теоретичну і дослідницьку компоненти. 

Для реалізації теоретичної компоненти в навчально-наукових інститутах 

розроблено навчальні програми та запроваджено лекційні курси для аспі-

рантів першого та другого років навчання:  цикл лекцій для всіх аспірантів, 

які проходять навчання на кафедрі, що спрямований на поглиблене вивчення 

окремих наукових дисциплін та охоплює загальні питання методології науко-

вих досліджень; цикл лекцій, окремий для кожної наукової спеціальності, про 

найактуальніші наукові проблеми у сферах досліджень аспірантів, які 

навчаються на кафедрі за певною спеціальністю.  

Теоретичну компоненту реалізовано запровадженням трьох навчальних 

блоків (блоки А, Б, В), кожний з яких відповідає одному кредиту, зокрема  

18 аудиторним годинам: 8 годин – спільний цикл лекцій для всіх аспірантів 

кафедри; 10 годин – цикл лекцій за кожною науковою спеціальністю (див. 

табл. 2.3). 

Питання щодо підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації, 

результатів діяльності спеціалізованих вчених рад, а також створення нових 

спеціалізованих вчених рад за спеціальностями в межах наукових напрямів 

університету систематично заслуховуються на засіданнях вчених рад інсти-

тутів та Вченої ради університету.  



 

Таблиця 2.3. 

Приклад структури спільного циклу лекцій для аспірантів  

Національного університету «Львівська політехніка» 

№ 

з/п 
Назва циклу лекцій 

К-ть 

годин 
Лектор Кафедра 

1 2 3 4 5 

Блок А (вересень першого року навчання) 

1 Загальні питання методології наукових досліджень, 

математичне моделювання та обробка результатів, 

процедура підготовки статей, доповідей і 

презентацій тощо (Цикл лекцій для усіх аспірантів, 

що проходять навчання та виконують дисертаційні 

роботи на певній кафедрі (зокрема за різними 

спеціальностями) 

8   

2 Актуальні проблеми наукових досліджень (Цикл 

лекцій для аспірантів, що навчаються та виконують 

дисертаційну роботу за певною науковою 

спеціальністю) 

10   

Блок Б (січень другого року навчання) 

1 Загальні методи теоретичних та експериментальних 

досліджень. Методи планування і математичної 

обробки результатів експерименту. Інформація про 

міжнародні наукометричні бази даних для 

опублікування статей за результатами наукових 

досліджень. Порядок оформлення патентів. (Цикл 

лекцій для усіх аспірантів, що проходять навчання 

та виконують дисертаційні роботи на певній 

кафедрі (за різними спеціальностями) 

8   

2 Актуальні проблеми наукових досліджень (Цикл 

лекцій для аспірантів, що навчаються та виконують 

дисертаційні роботи за певною науковою 

спеціальністю) 

10   

Блок В (вересень другого року навчання) 

1 Порядок та вимоги до формування структури 

дисертації. Формулювання наукової новизни, 

наукового та практичного значення наукових 

досліджень. Порядок оформлення дисертації та 

автореферату. (Цикл лекцій для усіх аспірантів, що 

проходять навчання та виконують дисертаційні 

роботи на певній кафедрі  

(за різними спеціальностями) 

8   



 

Продовження табл. 2.3 

1 2 3 4 5 

2 Актуальні проблеми наукових досліджень (Цикл 

лекцій для аспірантів, що навчаються та виконують 

дисертаційні роботи за певною науковою 

спеціальністю) 

10   

 

Адміністрація університету здійснює постійний контроль за рівнем 

дисертаційних робіт, об’єктивністю наукової експертизи на всіх етапах про-

цесу атестації наукових і науково-педагогічних кадрів, відповідністю вимогам 

нормативних документів Кабінету Міністрів України та МОН України, дотри-

манням процедури та термінів проходження документів із захисту дисертацій 

у спеціалізованих вчених радах університету. Для розгляду актуальних питань 

атестації науково-педагогічних і наукових кадрів керівництво університету 

проводить наради з головами, заступниками голів та вченими секретарями 

спеціалізованих вчених рад. 

На підставі нормативних документів Міністерства освіти і науки України 

в університеті розроблено та запроваджено Методичні рекомендації щодо 

проходження документів із захисту дисертацій у спеціалізованих вчених 

радах університету. 

З метою удосконалення атестації на етапі попередньої експертизи дисер-

таційних робіт, які виконали працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі 

університету, запроваджено проведення засідання кафедр (міжкафедральних 

наукових семінарів) із залученням фахівців інших кафедр та наукових установ 

за спеціальністю, яка відповідає поданій до розгляду дисертації, та членів 

спеціалізованої вченої ради, в якій передбачено захист дисертації.  

Для того щоб забезпечити прозорість атестаційного процесу, оголошення 

щодо проведення засідання кафедри (міжкафедрального семінару) із попе-

редньої експертизи та захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді 

університету розміщують на стендах деканатів ННІ та сайті «Наука» Львівсь-

кої політехніки  за тиждень до дати засідання. 

Під час розгляду на Вченій раді університету питання щодо присвоєння 

науково-педагогічним працівникам вченого звання професора враховується 

ефективність підготовки претендентом фахівців вищої наукової кваліфікації. 

Підготовці висококваліфікованих кадрів в університеті сприяє робота  

18 спеціалізованих вчених рад для захисту докторських та кандидатських ди-

сертацій за 50 спеціальностями, з них 16 докторських за 47 спеціальностями.  



 

За звітний період в університеті утворено три нові спеціалізовані вчені 

ради для захисту докторських та кандидатських дисертацій. На базі канди-

датської утворена спеціалізована вчена рада для захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора та кандидата архітектури за двома нау-

ковими спеціальностями. Перезатверджено на новий термін роботи 15 спеціа-

лізованих вчених рад.  

Упродовж 2007–2013 рр. на засіданнях спеціалізованих вчених рад 

Львівської політехніки захищено 119 докторських та 777 кандидатських 

дисертацій, з них 79 докторських та 396 кандидатських дисертацій захистили 

працівники університету. Крім того, у спеціалізованих вчених радах універ-

ситету проведено колективне рецензування 2 докторських та 14 канди-

датських дисертацій (див. рис. 2.6–2.8). 
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Рис. 2.6. Числові показники роботи спеціалізованих вчених рад у 2007–2013 рр. 
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Рис. 2.7. Розподіл докторських дисертацій, захищених у спеціалізованих  

вчених радах університету в 2007–2014 рр., за галузями наук 

Загалом захищено  

119 докторських дисертацій 
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Рис. 2.8. Розподіл кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених 

радах університету в 2007–2014 рр., за галузями наук 

У 2013 році у спеціалізованих вчених радах університету захищено  

174 дисертації, з них 25 докторських та 149 кандидатських дисертацій, серед 

яких працівники, докторанти та аспіранти університету захистили 18 док-

торських та 78 кандидатських дисертацій.  

Відповідно до статті 52 Закону України «Про вищу освіту», наказів 

Міністерства освіти і науки України від 11.05.1993 р. № 132 та від  

24.01.2013 р. № 48, згідно із затвердженими планами на 2007–2013 рр. в 

університеті забезпечується підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п’ять років у вищих 

навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації України та за кордоном, а також 

на підприємствах, в установах, організаціях.  

Протягом звітного періоду керівництво університету та структурних 

підрозділів постійно приділяло увагу стану підвищення кваліфікації та 

стажування науково-педагогічних працівників.  

Так, у 2007 році на курсах підвищення кваліфікації навчались та пройшли 

стажування 236 осіб, зокрема 10 керівних працівників, 226 науково-педа-

гогічних працівників, 149 – на виробництві, 87 – у навчальних та наукових 

закладах, 12 – за кордоном.  

Ці показники, зокрема, за 2013 рік становили відповідно: загалом 442,  

з них 18 – керівний склад, 424 – науково-педагогічні працівники, 146 – на 

виробництві, 296 – у навчальних та наукових закладах, 23 – за кордоном. 

Зміцнюється співпраця щодо підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників університету з іншими вищими навчаль-

ними закладами, науковими установами, зокрема розташованими за межами 

Львівської області.  

Загалом захищено  

777 кандидатських дисертацій 



 

Науково-педагогічні працівники Львівської політехніки проходили 

стажування у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації та на 

підприємствах і в установах Львова, Дрогобича, Чернівців, Києва, Тернополя, 

Харкова, Нововолинська, Кременця, Вінниці, Калуша та інших міст, а також у 

таких наукових установах, як Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, 

Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Центр математичного 

моделювання ІППММ НАН України, Інститут регіональних досліджень 

Національної академії наук України, Науково-дослідний експертно-кримі-

налістичний центр при ГУМВС України у Львівській області, Інститут  

прикладних проблем механіки та математики ім. Я.С. Підстригача, Науково-

дослідний інститут геодезії і картографії, Інститут українознавства ім. І. Кри-

п’якевича, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України тощо. 

Зокрема, у 2013 році в Університеті менеджменту освіти НАПН України 

(м. Київ) навчались на курсах підвищення кваліфікації 11 осіб із числа 

проректорів, директорів навчально-наукових інститутів, завідувачів кафедр 

Львівської політехніки. 

15 викладачів кафедри безпеки життєдіяльності підвищили кваліфікацію 

2013 року за програмою «Безпека життєдіяльності та цивільний захист» в 

Інституті післядипломного навчання Національного авіаційного університету.  

Дев’ять  викладачів, які залучені в університеті до викладання дисциплін 

з питань інтелектуальної власності, отримали свідоцтва про закінчення відпо-

відних курсів підвищення кваліфікації. 

З 2013 року  науково-педагогічні працівники Львівської політехніки про-

ходять стажування на підставі договорів, укладених з іншими навчальними 

закладами ІІІ–ІV рівнів акредитації, підприємствами, установами та органі-

заціями.  Вже укладено 56 таких договорів. 

У Національному університеті «Львівська політехніка» проходили стажу-

вання науково-педагогічні працівники з інших вищих навчальних закладів 

(Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської, Чернівецької, 

Полтавської, Закарпатської, Миколаївської, Дніпропетровської, Волинської, 

Херсонської, Винницької областей), в тому числі з ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації 

(коледжів Національного університету «Львівська політехніка», Калуського 

політехнічного, Чернівецького індустріального, Свалявського технічного 

тощо). У 2010 році таке стажування пройшли 186 викладачів, у 2011 – 230, 

2012 – 175, 2013 – 185.  

Інформацію щодо підвищення кваліфікації та стажування НПП упродовж 

звітного періоду наведено в табл. 2.4. 



 

Таблиця 2.4 

Кількісна динаміка підвищення кваліфікації НПП  

університету за 2007–2014 рр. 

Рік Разом Керівники НПП 

З них: 

на вироб-

ництві 

у навчаль-

них 

закладах 

за кордоном 

2007 236 10 226 149 87 12 

2008 224 4 220 156 68 15 

2009 354 12 342 217 137 17 

2010 491 15 476 184 307 12 

2011 411 16 395 143 268 29 

2012 451 15 436 127 324 11 

2014 442 18 424 146 296 23 

 

Стажування наукових працівників та аспірантів здійснюється у межах 

різноманітних програм, в тому числі програм академічної мобільності, які 

пропонують відповідні інституції європейських держав та США (програми 

«Erasmus Mundus», «Visby», імені Жана Моне, імені Фулбрайта, DAAD та 

багато інших).  

Загалом щороку понад 60 наукових працівників університету виїжджають 

за кордон з метою стажування та проведення наукових досліджень на 

сучасному обладнанні у вищих навчальних закладах і наукових установах 

Німеччини, Австрії, Ірландії, США, Польщі, Франції тощо.  

За час дії бюджетної програми «Навчання студентів та стажування 

аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих 

навчальних закладах та наукових установах за кордоном» (починаючи з 

2011/12 н.р.) у ній взяло участь 36 політехніків (11 студентів, 16 аспірантів та 

9 наукових та науково-педагогічних працівників). Навчання та стажування 

відбувалось у провідних університетах ФРН, Франції, Австрії, Швеції та США 

за науковими напрямами, серед яких – фізика наносистем, нанохімія, нано-

фізика та наноелектроніка, біотехнологія, будівництво та архітектура,  

прикладна екологія та збалансоване природокористування тощо.  

 

 

 

 

 



 

3. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА  

ТА ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 

 

Одним з найважливіших завдань університету на етапі формування 

контингенту студентів є професійна орієнтація молоді та робота з потен-

ційними абітурієнтами. 

Для повноцінної реалізації новітніх підходів до професійно-кар’єрної 

орієнтації молоді на сучасному рівні розвитку суспільства у Національному 

університеті «Львівська політехніка» створено Інтелектуальний навчально-

науковий центр професійно-кар’єрної орієнтації (ІННЦПКО). Він об’єднує  

відділ професійно-кар’єрної орієнтації, Малу технічну академію наук  

(надалі – МТАН ) та відділ освітніх послуг (див. рис. 3.1). 

Метою центру є: 

– посилення інтелектуального та виховного впливу Львівської полі-

техніки на учнівську та студентську молодь, сприяння розвитку її духовних 

потреб, популяризація наукових знань, а також удосконалення професійної 

орієнтації учнів 9–11 класів та професійно-кар’єрної орієнтації студентів і 

випускників вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації; 

– виявлення талановитої та обдарованої молоді для її залучення до 

науково-дослідницької, винахідницької роботи та навчання в університеті; 

– надання платних освітніх послуг населенню у сфері цілеспрямованої 

освітньої, навчально-виховної та методичної діяльності з метою підготовки 

випускників середніх шкіл, учнів 9–11 класів м. Львова та західного регіону 

України до ЗНО, а також до вступу і подальшого навчання у Львівській 

політехніці; 

– проведення комплексу заходів задля ранньої професійної орієнтації уч-

нівської молоді м. Львова і західного регіону; 

– удосконалення форм співпраці з мережею загальноосвітніх шкіл і 

вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації, спрямованої на залучення 

до навчання у Львівській політехніці здібної, професійно орієнтованої молоді; 

– формування атмосфери культу знань та науки в сучасному суспільстві. 

Відділ професійно-кар’єрної орієнтації разом з Малою технічною 

академією наук організовує роботу інтелектуальних центрів дозвілля молоді, 

де регулярно проводяться круглі столи, майстер-класи та бесіди-зустрічі з 

провідними діячами науки і техніки. Їх мета – розширення наукового світо-

гляду, розвиток інтелекту молодих дослідників та заохочення їх до само-

стійної науково-дослідницької діяльності. Структурний підрозділ «Мала 

технічна  академія  наук»  учнівської  молоді  функціонує  при  Національному 
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Рис. 3.1. Структура Інтелектуального навчально-наукового центру  

професійно-кар’єрної орієнтації 



 

університеті «Львівська політехніка» за підтримки Головного управління 

науки і освіти Львівської облдержадміністрації. Основним у діяльності МТАН 

є дослідницько-експериментальний напрям, що передбачає залучення учнів, 

слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та 

винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва 

під керівництвом вчених, педагогів, інженерно-технічних працівників уні-

верситету. МТАН – науково-громадський проект, який діє постійно, виявляє 

та залучає до науково-дослідницької творчої роботи здібну та перспективну 

молодь, задовольняє потреби її професійного самовизначення відповідно до  

інтересів і здібностей. До МТАН зараховують учнів 8–10-х класів загально-

освітніх середніх шкіл, а також професійно-технічних навчальних закладів 

різних типів, студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, які 

мають досвід дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних 

проблем науки, техніки, мистецтва і беруть участь у наукових експедиціях, 

всеукраїнських та міжнародних наукових програмах та проектах, у масових 

наукових заходах (конкурсах, турнірах, конференціях) і опублікували свої 

роботи. Зарахування до МТАН здійснюється як на безконкурсній основі, так і 

за конкурсом, умови якого розробляє університет. Щоб забезпечити непе-

рервну інтенсивну роботу відділу професійно-кар’єрної орієнтації, в Націо-

нальному університеті «Львівська політехніка» організовано мобільну 

профорієнтаційну групу. 

Стратегічні підходи і концептуальні засади профорієнтаційної роботи у 

Національному університеті «Львівська політехніка» сформулював колектив 

авторів у науково-методичному виданні «Організація професійно-кар’єрної 

орієнтації в Національному університеті «Львівська політехніка» (методо-

логічні аспекти)», представленому на ІІ Міжнародній виставці «Сучасні 

навчальні заклади – 2011» та відзначеному Гран-прі. 

Успішна участь Малої технічної академії наук у фестивалях науки у 

Львові та інших областях, ярмарках кар’єри, освітніх ярмарках викликала 

зацікавлення наших колег – освітян за межами України. Зокрема, на 

запрошення польської агенції «Polimedia», товариства ExploRes та польського 

радіо «Rzeszów» Інтелектуальний навчально-науковий центр професійно-

кар’єрної орієнтації Національного університету «Львівська політехніка» 

представив свою експозицію на ІІ інтерактивному Святі знань під назвою 

«День дослідника» 11 червня у Жешуві. 

Останніми роками відзначається зростання кількості заходів, реалізо-

ваних  під час профорієнтаційних кампаній, зокрема і за межами Львівської 

області. Зворотний зв’язок, що виражається у потоці зустрічних ініціатив від 

громадськості, яскраво свідчить про своєчасність та актуальність проблем, що 



 

розглядають під час круглих столів, бесід-диспутів викладачі та науковці 

Львівської політехніки, організовуючи діяльність центрів інтелектуального 

дозвілля молоді. У Національному університеті «Львівська політехніка» 

профорієнтаційна робота  ведеться і традиційними методами, що реалізуються 

в організації діяльності Малої технічної академії наук та підготовчих курсів. 

На підготовчих курсах відділу освітніх послуг Інтелектуального навчально-

наукового центру професійно-кар’єрної орієнтації щороку навчається близько 

400 школярів. У ході профорієнтаційної діяльності 2010–2011 рр. зазнав ево-

люційних змін формат проведення Дня відкритих дверей, який у практиці 

багатьох навчально-наукових інститутів Львівської політехніки набрав форм і 

змісту постійного заходу. Інноваційним підходом щодо таких заходів стало їх 

проведення у формі вебінарів – дистанційного спілкування з абітурієнтами 

через інтернет-ресурси. 

Щоб забезпечити безперебійну інтенсивну роботу відділу професійно-

кар’єрної орієнтації упродовж року, ведення просвітницької діяльності, 

професійно-кар’єрної орієнтації молоді та організації електронної реєстрації 

абітурієнтів безпосередньо за місцем їх проживання (в районних центрах, на-

селених пунктах, сільських школах), в Національному університеті «Львівська 

політехніка» створено мобільний офіс Інтелектуального навчально-наукового 

центру професійно-кар’єрної орієнтації (ІННЦПКО). Для роботи цього струк-

турного підрозділу використовують автомобіль «Фіат Дукато», який спе-

ціально переобладнано в пересувний офіс з комп’ютерним забезпеченням та 

обладнанням для проведення майстер-класів (рис. 3.2). 

Виїзні засідання, майстер-класи, диспути, круглі столи на базі мобільного 

офісу просвітницької діяльності та професійної орієнтації молоді стали 

особливо популярними в діяльності ІННЦПКО. Вони відбуваються у форматі 

невимушених розмов. Провідні науковці Львівської політехніки бесідують та 

обмінюються думками про найрізноманітніші явища та процеси з школярами, 

молоддю та усіма зацікавленими. Часто й аргументовано обговорюється тема 

успішного працевлаштування,  з аналізуванням таких проблем: 

– інтелект як товар на ринку праці;  

– науковий світогляд та здатність діалектично мислити – запорука успіш-

ного становлення особистості в сучасних соціально-економічних умовах.  

Такі теми викликають жвавий інтерес у середовищі шкільної молоді та 

батьків, про що свідчить зворотний зв’язок, який виражається у зустрічних 

ініціативах громадськості – організувати та ідеологічно очолити школи і цент-

ри громадської освіти в райцентрах та населених пунктах сільської місцевості. 



 

 

Рис. 3.2. Мобільний офіс просвітницької діяльності та професійної  

орієнтації молоді (автомобіль «Фіат Дукато») 

Посиленню інтелектуального та виховного впливу на учнівську та 

студентську молодь, розвитку її духовних потреб, а також удосконаленню 

професійної орієнтації школярів значною мірою сприяє організація психо-

логічної допомоги молоді у виборі майбутньої професії. 

Успішність професійної діяльності передовсім визначається на етапі, 

коли юнаки вибирають майбутню професію. За часом це збігається з 

навчанням у старших класах середньої загальноосвітньої школи. 

Педагогічний вплив на професійне самовизначення школярів пере-

дбачає створення цілісної системи навчально-виховної роботи, спрямованої на 

виявлення та розвиток здібностей особистості, розкриття її мотиваційної 

сфери, створення умов для особистісної активності у вирішенні важливих 

життєвих проблем. 

У зв’язку з цим невід’ємною складовою ІННЦПКО є активне функціо-

нування сектору психологічного сприяння молоді у виборі майбутньої про-

фесії, розпізнавання індивідуально-психологічних особливостей особистості 

за допомогою найрізноманітніших діагностичних процедур.  

У Національному університеті «Львівська політехніка» реалізуються всі 

можливі види підготовки до вступу в університет. Практика нашої роботи в 

середовищі учнів шкіл показала специфіку й особливості ставлення до 

навчання у ВНЗ. Зокрема, результати опитування та анкетування, безпо-



 

середній контакт з батьками свідчать про те, що значний відсоток  батьків та 

учнів не переконані у доцільності здобуття вищої освіти. Така ситуація 

зумовила формулювання таких завдань: 

1) проаналізувати стан проблеми підготовки старшокласників до вибору 

майбутньої професії у педагогічній теорії та практиці роботи загальноосвіт- 

ніх шкіл. 

2) обґрунтувати та перевірити організаційно-педагогічні умови форму-

вання у старшокласників готовності до вибору інженерно-технічних професій у 

взаємодії середніх загальноосвітніх та вищих технічних навчальних закладів; 

3) розробити рекомендації щодо формування у школярів готовності до 

вибору технічних професій. 

У практику роботи загальноосвітніх шкіл заплановано впровадити цикл 

факультативних курсів «Ваша майбутня професія». Підготовка такого курсу 

має стати інтеграційним елементом предметно-практичного середовища, в 

якому реалізується навчально-виховна робота, спрямована на формування у 

старшокласників готовності до вибору майбутньої професії. 

Досвід розвинених країн показує, що раннє зацікавлення молоді інно-

ваціями та заохочення її до наукових досліджень сприяє не лише мотивації 

здобуття вищої освіти з технічних спеціальностей, а й реальному зростанню 

прогресивних вдосконалень, унікальних винаходів та технічних проривів, що 

істотно вплине на залучення інвестицій, створення нових галузей виробничої 

сфери, розвиток національної економіки та загальний поступ людства. Для 

того, аби з часом не обговорювати відсутність поступального розвитку міста, 

регіону та усієї держави, необхідно дбати про систематичну підготовку 

відповідних кваліфікованих кадрів, щоб ліквідувати нестачу працівників з 

технічною освітою. Цю потребу сьогодні добре усвідомлюють як роботодавці, 

так і представники державної та місцевої влади, оскільки розвиток економіки, 

що ґрунтується на знаннях, потребує високоосвічених і креативних кадрів. 

Гострою є потреба у нових ініціативах, які прискорять  заплановані зміни,  

надихатимуть на нові проекти. Йдеться про пошук внутрішніх резервів 

винахідницької думки та нестандартного мислення. Одним зі стандартних, 

апробованих у світовій практиці шляхів є зацікавлення молоді наукою, тех-

нікою і технологією наукового пошуку та винахідництва. Основними іннова-

ційними заходами організації просвітницької та науково-пізнавальної діяль-

ності вважають: 

– запровадження інтерактивних методів проведення індивідуальних та 

групових занять, зокрема засобами дистанційного навчання; 



 

– надання доступу до експозицій, що складаються з інтерактивних при-

строїв та експонатів, де відвідувачі самостійно можуть виконувати досліди чи 

спостерігати процеси; 

– організація фестивалів науки, майстер-класів, круглих столів, диспутів, 

презентацій, конференцій, масових заходів, пов’язаних з популяризацією знань; 

– організація діяльності Малої технічної академії наук диференційовано 

(відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здіб-

ностей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм. 

Інтерактивні стенди, експонати і пристрої дають змогу глядачам само-

стійно проводити експерименти з фізики, математики, хімії тощо. Допов-

ненням експозиції є лабораторні та лекційні зали для дидактичних занять, 

наукових презентацій, навчання для вчителів, конкурсів для учнів  шкіл тощо. 

Участь працівників Львівської політехніки у формуванні та реалізації 

ідеології експозицій допомагає повноцінно висвітлити діяльність навчально-

наукових інститутів та забезпечить можливість ранньої профорієнтації. 

У Національному університеті «Львівська політехніка» на практиці 

реалізується концепція тісного контакту із середовищем потенційних абіту-

рієнтів. Тому Львівська політехніка позиціонується у суспільстві так, щоб 

зацікавити не лише випускників шкіл, але й учнів 5–6 класів і навіть малечу 

(див. табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Форми роботи з різними групами зацікавлених осіб 

Група Форма участі 

Діти дошкільного віку, учні 

молодшого, середнього та стар-

шого шкільного віку 

Індивідуальний або груповий огляд експозиції, 

участь у відкритих уроках, лабораторних заняттях, 

участь у навчально-розважальних та інших заходах, 

відпочинок, ігри 

Сім’ї Індивідуальний або груповий огляд експозиції, 

участь у навчально-розважальних та інших заходах, 

відпочинок, ігри 

Студенти ВНЗ, учні інших на-

вчальних закладів, зокрема про-

фесійно-технічних 

Курси, дослідницькі проекти, професійна практика, 

проведення занять, виконання ролі модераторів 

презентацій 

 

Сучасний ринок праці ставить перед молодими фахівцями жорстко 

сформульовані вимоги, які можна задовольнити, лише застосувавши нові 

підходи до відбору абітурієнтів та їхнього подальшого навчання у ВНЗ. 

Одним з таких підходів є втілення в практику концепції «Школа–Коледж–



 

ВНЗ». У Національному університеті «Львівська політехніка» створено 

інноваційний навчально-науково-виробничий комплекс «Школа–Коледж–

Університет–Підприємство» (надалі Комплекс), згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України № 489 від 26.05.2010 р. відповідно до Закону України 

«Про освіту». Основне завдання Комплексу – здійснення навчально-виховної 

роботи та формування і реалізація змісту освіти у системі ступеневої 

підготовки фахівців. 

До складу Комплексу увійшли: Національний університет «Львівська 

політехніка», ТзОВ «Софт Серв», ТзОВ «Елекс», Львівська філія комерцій-

ного банку «Форум», страхова компанія «Дністер», середні школи м. Львова 

№ 13, 27, 29, 32, 49, 70, 96, школа-гімназія «Сихівська», Новороздільська 

гімназія, Самбірська середня школа № 4, стрийські середні школи  

№ 1, 6, Дрогобицька школа № 17, Бориславська школа № 1. 

Наказом Національного університету «Львівська політехніка» № 153-10 

від 13.10.2010 р. реалізацію заходів Комплексу від Національного 

університету «Львівська політехніка» доручено Навчально-науковому інсти-

туту підприємництва та перспективних технологій. 

Наказом Головного управління освіти і науки Львівської обласної 

державної адміністрації № 773 від 11.10.2010 р. начальникам управління 

освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, відділів 

освіти відповідних районних адміністрацій Львівської міської ради, викон-

комів Новороздільської, Самбірської, Стрийської, Дрогобицької та Бори-

славської міських рад доручено сприяти функціонуванню такого Комплексу. 

Навчальні заклади, що входять до Комплексу, провадять свою діяльність 

відповідно до Закону України «Про освіту», чинного законодавства, уста-

новчого договору про спільну діяльність у межах Комплексу, Положення про 

Комплекс та нормативних документів, що стосуються діяльності цього типу 

навчального закладу. 

Метою діяльності Комплексу є: 

– випробування нових концепцій освіти і виховання, відповідно до 

вимог Болонського процесу, та впровадження нових методів підвищення 

результативності й оптимізації державних стандартів освіти; 

– впровадження інноваційної освітньої моделі; 

– розроблення і використання наскрізних планів на всі роки навчання у 

навчальному Комплексі, щоб не допустити дублювання навчальних дисциплін 

та надати студентам змогу без будь-яких перешкод переходити на наступний 

ступінь навчання з можливим подальшим працевлаштуванням. 



 

Передбачено дослідження зміни психологічної структури особистості, яка 

набуває двох статусів – учня та студента:  

– підвищення особистої відповідальності молоді; 

– збільшення зацікавленості в здобуванні професійних знань; 

– усвідомлення перспективи раннього досягнення економічної неза-

лежності; 

– формування захисту від антисоціальних орієнтацій; 

– підвищення соціальної адаптації особистості. 

Найважливіші завдання діяльності Комплексу такі: 

– координація спільної діяльності  його учасників; 

– профорієнтаційна робота; 

– створення системи заходів щодо питань відбору, навчання і виховання 

талановитої та обдарованої молоді; 

– підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів; 

– розроблення робочих навчальних планів і програм дисциплін для всіх 

ступенів підготовки фахівців; 

– заходи щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та 

обдарованих студентів; 

– використання підприємств, організації та установ, що є учасниками 

Комплексу, як бази практичної підготовки студентів. 

Така форма навчання дає можливість учням, починаючи з 10 класу, 

долучитися до університетської освіти. Одержавши диплом молодшого спе-

ціаліста, учень може: 

– працевлаштуватись за одержаною спеціальністю; 

– працевлаштуватись та продовжити навчання заочно; 

– продовжити навчання та одержати диплом бакалавра, а потім 

спеціаліста чи магістра. 

Організація навчального процесу регламентується відповідними поло-

женнями. Інтегровані навчальні плани дають змогу уникнути дублювання 

деяких предметів, які вивчають у школі й у ВНЗ, унеможливити повторення, 

зекономити час, глибше вивчити головне – спеціальність. 

Комплекс – це реалізація нової моделі підготовки спеціалістів. Ідея та досвід 

організації комплексів сформувалися завдяки вивченню європейських стандартів 

системи освіти та вимог української сучасності. В його основу покладено 

принципово нові для України системи ступеневої підготовки фахівців. 

Освітня діяльність Комплексу ґрунтується на збереженні досягнень 

національної вищої школи та врахуванні наших інтеграційних процесів у 

світовому освітньому просторі. 



 

Головним завданням є орієнтація  діяльності  ВНЗ на остаточний резуль-

тат – підготовку конкурентоспроможного фахівця, свідомого громадянина 

нашої держави. 

Прийом на навчання до університету здійснювався відповідно до Умов 

прийому до вищих навчальних закладів України та Примірного положення 

про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затверджених 

наказами МОН України, Правил прийому на навчання до Національного 

університету «Львівська політехніка», затверджених головою Приймальної 

комісії Університету та погоджених у МОН України, ліцензії Міністерства 

освіти і науки України про надання освітніх послуг університетом, пов’язаних 

з одержанням вищої освіти, обсягів державного замовлення на підготовку 

фахівців з вищою освітою, затверджених наказом МОН України, і чинного 

законодавства України. Конкурсний відбір вступників на основі повної 

загальної середньої освіти на навчання за освітньо-професійними програмами 

підготовки бакалаврів і молодших спеціалістів здійснювався за рейтингом на 

підставі результатів у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання 

(ЗНО), яке проводив Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО), 

середнього бала документа про освіту, творчих конкурсів і вступних випро-

бувань для окремих категорій вступників. 

Вступні випробування за тестовими технологіями проводив Центр 

тестування та діагностики знань (ЦТДЗ) на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки бакалавра до інститутів університету з предметів: 

українська мова та література, математика, історія України, іноземна мова, 

хімія, фізика, географія, біологія, всесвітня історія, світова література. Творчі 

конкурси з рисунка архітектурної деталі, рисунка голови натурника, 

креслення, композиції та живопису проводив Інститут архітектури, а з 

написання самостійної творчої праці на навчання за напрямом підготовки 

«Журналістика» – Інститут права та психології. Тестування та іспити для 

вступників на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки 

молодших спеціалістів до Інституту підприємництва та перспективних техно-

логій, Золочівського коледжу, Коломийського політехнічного коледжу, 

Львівського автомобільно-дорожнього коледжу, Львівського коледжу «Інфо-

комунікації», Львівського техніко-економічного коледжу, Технічного коледжу 

і Технологічного коледжу із загальноосвітніх предметів, а також творчий 

конкурс з рисунка на навчання за спеціальностями «Дизайн» і «Перукарське 

мистецтво та декоративна косметика» проводили відбіркові комісії зазначених 

структурних підрозділів університету. 



 

На перший курс навчання за освітньо-професійними програмами під-

готовки бакалаврів до приймальної комісії на виділені університетові 

відповідно до обсягів державного замовлення МОН України місця щороку 

зростала кількість  заяв, які подавали  абітурієнти, за винятком 2010 року:  

у 2007 році на 3095 бюджетних місць подано 6746 заяв, у 2008 році – на  

3105 місць 13798 заяв, у 2009 році – на 2614 місць 21323 заяви, у 2010 році – 

на 2714 місць 15925 заяв, у 2011 році –  на 2307 місць 27313 заяв, у 2012 ро- 

ці – на 2414 місць 30736 заяв, у 2013 році – на 2326 місць 34041 заява. 

Відповідно постійно і поступово зростав конкурс за поданими заявами до 

університету на одне місце державного замовлення із 2007 до 2013 року.  

У 2007 році  конкурс за поданими заявами до університету на одне місце 

державного замовлення становив 2,1 заяви на денну форму навчання і 2,8 за-

яви на заочну форму навчання, а у 2013 році, хоч обсяги державного 

замовлення зменшилися на 22 %, конкурс збільшився до 14,5 заяви на денну 

форму навчання і 17,5 заяви на заочну форму навчання. 

Найбільший конкурс за поданими заявами на одне місце державного 

замовлення був на напрями підготовки:  

– у 2007 році – «Архітектура», «Дизайн», «Будівництво»; 

– у 2008 році – «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Міжна-

родна економіка», «Облік і аудит»; 

– у 2009 році – «Економіка підприємства» (26,9 заяви на одне місце), 

«Маркетинг» (22,8), «Безпека інформаційних та комунікаційних систем» 

(20,6), «Міжнародна економіка» (19,9); 

– у 2010 році – «Міжнародні відносини» (25,8), «Соціальна робота» (24), 

«Міжнародна економіка» (23,7), «Документознавство та інформаційна 

діяльність» (22,8); 

– у 2011 році – «Правознавство» (74,9), «Маркетинг» (60,5), «Соціологія» 

(58,5), «Міжнародні відносини» (53,9), «Практична психологія» (44,2), «Еко-

номіка підприємства» (43,6); 

– у 2012 році – «Правознавство» (103,3), «Соціологія» (79,4), «Соціальна 

робота» (54,8), «Практична психологія» (49,7), «Економіка підприємства» 

(45,2), «Міжнародна економіка» (43); 

– у 2013 році – «Правознавство» (124,3), «Міжнародна економіка» (68), 

«Практична психологія» (61,4), «Туризм» (57,5), «Економіка підприємства» 

(56,7), «Соціологія» (56,1). 

У 2011 році МОН України розпочало експеримент, що отримав назву 

«електронний вступ», відповідно до якого вступники мали можливість 

подавати заяви щодо участі у конкурсі на навчання в електронний спосіб. До 



 

університету у цьому році було подано 1481 заяву електронним способом, що 

становило 5,4 % від усіх поданих заяв. У 2012 році до університету подано 

4971 заяву електронним способом (16,2 % від усіх заяв) і у 2013 році –  

12698 заяв електронним способом (37,3 % від усіх заяв). 

За 2007–2013 рр. поступово зростали і прохідні бали на місця державного 

замовлення. 

Найвищий прохідний бал на місця державного замовлення денної форми 

навчання був на напрями підготовки: 

– у 2007 році – «Архітектура», «Дизайн», «Пожежна безпека», «Авто-

мобільний транспорт»; 

– у 2008 році – «Дизайн», «Архітектура», «Міжнародна економіка» (від-

повідно: 516, 506, 500.6 із максимальних 600 балів), «Облік і аудит», 

«Видавничо-поліграфічна справа», «Безпека інформаційних та комуніка-

ційних систем», «Будівництво» (відповідно: 350, 345.5, 342, 338 із макси-

мальних 400 балів); 

– у 2009 році – «Архітектура» (671,5 із 800), «Філологія» (542,5 із 600), 

«Менеджмент» (348 із 400), «Документознавство та інформаційна діяльність» 

(347), «Програмна інженерія» (346,5), «Фінанси і кредит» (344,5); 

– у 2010 році – «Архітектура» (1021,7 із 1200), «Філологія» (709,4), 

«Документознавство та інформаційна діяльність» (700,5),  «Міжнародні 

відносини» (697,6), «Соціальна робота» (691,7); 

– у 2011 році – «Архітектура» (981,1 із 1200), «Правознавство» (740,4), 

«Журналістика» (727,8), «Міжнародні відносини» (723,5), «Філологія» (722,9), 

«Фінанси і кредит» (714,2), «Міжнародна економіка» (713,8); 

– у 2012 році – «Архітектура» (1029,7 із 1200), «Програмна інженерія» 

(743,5), «Філологія» (738,7), «Правознавство» (729,1), «Міжнародна інфор-

мація» (726,8); 

– у 2013 році – «Архітектура» (1027,7 із 1200), «Програмна інженерія» 

(750,5), «Філологія» (749,5), «Правознавство» (746,5), «Міжнародні від-

носини» (738,5). 

Відповідно до Умов прийому на навчання до ВНЗ України та Правил 

прийому до Університету у 2007 та 2008 роках вступні випробовування та 

зарахування на І курс навчання до університету на освітньо-професійні 

програми підготовки бакалаврів проводилися у три етапи (перший етап – для 

випускників підготовчих курсів Центру професійної орієнтації (ЦПО); другий 

етап – для призерів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої технічної академії наук Львівської політехніки; третій етап – для 

учасників загального конкурсу). 



 

У тестуванні для слухачів підготовчих курсів Центру професійної 

орієнтації університету взяли участь у 2007 році – 3515 осіб, у 2008 році – 

3377 осіб, у 2009 році – 1060 осіб.  

Із 2009 року вступні випробовування та зарахування проводилися за од-

ним етапом, відповідно до якого для випускників системи довишівської 

підготовки не передбачалось особливих умов участі в конкурсі та формах 

проведення вступних випробовувань.  

Із 2011 року особам, які в рік вступу закінчили підготовчі курси при 

університеті, за результатами випускних тестувань до загального конкурсного 

бала додавалися додаткові бали. Підготовчі курси почали працювати при 

створеному Інтелектуальному навчально-науковому центрі професійно-

кар’єрної орієнтації університету. У 2011 році – 288 слухачам, у 2012 році – 

315 слухачам, у 2013 році – 328 слухачам курсів за результатами випускних 

тестувань нараховано додаткові бали до конкурсного бала.  

Студентами університету стали також переможці різноманітних олімпіад 

та конкурсів, кількість яких щороку збільшується. Серед них: 

– у 2009 році – один призер ІІІ етапу всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України і один 

призер ІV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін; 

– у 2010 році – три призери ІІІ етапу всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; 

– у 2011 році – один учасник міжнародної олімпіади, один призер  

ІІІ етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України і один призер ІV етапу всеук-

раїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін; 

– у 2012 році – два призери ІІІ етапу всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України і два 

призери ІV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін; 

– у 2013 році – сім призерів ІІІ етапу всеукраїнських конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України і три 

призери ІV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

Поза конкурсом на місця, що фінансувалися за кошти державного 

бюджету, зараховано:  у 2008 році – 54 особи, у 2009 році – 117 осіб,  

у 2010 році – 105 осіб, у 2011 році – 162 особи, у 2012 році – 141 особу,  

у 2013 році – 166 осіб. 

 Частка вступників, зарахованих на перший курс навчання на місця, що 

фінансувалися за кошти фізичних та юридичних осіб, змінювалася та 

становила: у 2007 році – 45 % від обсягів державного замовлення, у 2008 році 



 

– 36 %, у 2009 році – 46 %, у 2010 році – 36 %, у 2011 році – 84 %, у 2012 – 57 %, 

у 2013 році – 70 %. 

Відповідно до плану державного замовлення на перший курс навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів зараховано:  

у 2007 році – 1612 осіб, у 2008 році – 1571 особу, у 2009 році – 1387 осіб, у 

2010 році – 1241 особу, 2011 році – 1221 особу, у 2012 році – 1282 особи, у 

2013 році – 985 осіб. За освітньо-професійною програмою підготовки магіст-

рів зараховано: у 2007 році – 1061 особу, у 2008 році – 1168 осіб, у 2009 році – 

1322 особи, у 2010 році – 1395 осіб, у 2011 році – 1537 осіб, у 2012 році –  

1341 особу, у 2013 році – 1165 осіб. 

За кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс навчання за ос-

вітньо-професійною програмою підготовки спеціалістів зараховано: у 2007 ро-

ці – 300 осіб, що становило 19 % від обсягів державного замовлення;  

у 2008 році – 90 %; у 2009 році – 118 %; у 2010 році – 164 %, у 2011 році –  

148 %; у 2012 році – 135 %; у 2013 році – 152 %. 

За кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс навчання за освіт-

ньо-професійною програмою підготовки магістрів зараховано: у 2007 році – 

309 осіб, що становило 29 % від обсягів державного замовлення; у 2008 році – 

45 %; у 2009 році – 48 %; у 2010 році – 51 %; у 2011 році – 50 %; у 2012 році – 

70 %; у 2013 році – 99 %.  

План державного замовлення щодо прийому на перший курс навчання за 

освітньо-професійними програмами підготовки молодших спеціалістів у ко-

леджах університету також виконано у повному обсязі, а саме: зараховано у 

2007 році 402 особи, у 2008 році – 434 особи, у 2009 році – 388 осіб,  

у 2010 році – 801 особу, у 2011 році – 1059 осіб, у 2012 році – 1361 особу, у 

2013 році 1416 осіб.  

За кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс навчання за ос-

вітньо-професійними програмами підготовки молодших спеціалістів у Інсти-

тут підприємництва та перспективних технологій і коледжі університету зара-

ховано: у 2007 році – 239 осіб, у 2008 році – 169 осіб, у 2009 році – 222 особи, 

у 2010 році – 639 осіб, у 2011 році – 672 особи, у 2012 році – 597 осіб,  

у 2013 році – 648 осіб. 

Загалом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки 

молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів, перепідготовки 

спеціалістів та молодших спеціалістів  до університету та відокремлених 

структурних підрозділів зараховано: у 2007 році – 11368 осіб, у 2008 році – 

12003 особи, у 2009 році – 11759 осіб, у 2010 році – 12797 осіб, у 2011 році – 

13200 осіб, у 2012 році – 12975 осіб, у 2013 році – 12577 осіб. 



 

Таблиця 3.2 

Порівняльна таблиця щодо конкурсу та прохідних балів під час зарахування на 1 курс навчання 

за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра до Університету у 2007–20013 роках 

Рік 

всту-

пу 

Форма 

нав-

чання 

Держ. 

замовл. 

К-ть 

заяв 

Кон-

курс 

Напрями підготовки  

із найбільшим конкурсом 
Найвищий прохідний бал Найнижчий прохідний бал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2013 

денна 2253 32764 14,5 Правознавство (124,3), 

Міжнародна економіка (68), 

Практична психологія (61,4), 

Туризм (57,5), Економіка 

підприємства (56,7),  

Соціологія (56,1)  

Архітектура (1027,7 із 1200), 

Програмна інженерія (750,5), 

Філологія (749,5), 

Правознавство (746,5), 

Міжнародні відносини (738,5)  

Приладобудування (564,9), 

Пожежна безпека (563,6), 

Радіотехніка (561,2) заочна 73 1277 17,5 

2012 

денна 2356 29438 12,5 Правознавство (103,3), 

Соціологія (79,4), Соціальна 

робота (54,8), Практична 

психологія (49,7), Економіка 

підприємства (45,2), Міжнародна 

економіка (43), Туризм (42,4)  

Архітектура (1029,7 із 1200), 

Програмна інженерія (743,5), 

Філологія (738,7), 

Правознавство (729,1), 

Міжнародна інформація 

(726,8)   

Метрологія, стандартизація та 

сертифікація (548,7), 

Радіотехніка (561,2), Хімічна 

інженерія (562,6), 

Приладобудування (564,6)  

заочна 58 1298 22,4 

2011 

денна 2240 25079 11,2 

Правознавство(74,9), Маркетинг 

(60,5), Соціологія (58,5), 

Міжнародні відносини (53,9), 

Практична психологія (44,2), 

Економіка підприємства (43,6) 

Архітектура (981,1  із 1200), 

Правознавство (740,4), 

Журналістика (727,8), 

Міжнародні відносини (723,5), 

Філологія (722,9), Фінанси і 

кредит (714,2), Міжнародна 

економіка (713,8), Облік і 

аудит (707,4)   

Радіоелектронні апарати (544,9), 

Електромеханіка (550,8), 

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології (553,6), 

Теплоенергетика (556,2)  

заочна 67 2234 33,3 

2010 

денна 2588 15366 5,9 
Міжнародні відносини (25,8), 

Соціальна робота (24),  

Міжнародна економіка (23,7), 

Документознавство та 

інформаційна діяльність (22,8) 

Архітектура (1021,7  із 1200), 

Філологія (709,4), 

Документознавство та 

інформаційна діяльність 

(700,5), Міжнародні відносини 

(697,6), Соціальна робота 

(691,7), Геодезія, картографія 

та землеустрій (683,7) 

Інженерна механіка (536,1), 

Радіотехніка (543,5), Хімічна 

інженерія (555) заочна 126 559 4,4 



 

Продовження табл. 3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2009 

денна 2464 20459 8,3 Економіка підприємства  (26,87), 

маркетинг (22,75), Безпека 

інформаційних та 

комунікаційних систем (20,6), 

Міжнародна економіка (19,85), 

Документознавство та 

інформаційна діяльність (17,75) 

Архітектура (671,5  із 800), 

Філологія (542,5 із 600), 

Менеджмент (348 із 400), 

Документознавство та 

інформаційна діяльність (347),  

Програмна інженерія (346,5), 

Фінанси і кредит (344,5), 

Соціологія, Облік і аудит, 

Комп’ютерні науки 

Хімічна інженерія (256 із 400),  

Інженерне матеріалознавство 

(272,5),  Інформатика (273), 

Прикладна фізика (273,5)  заочна 150 864 5,8 

2008 

денна 2934 13254 4,5 
Економіка підприємства  (12),  

Фінанси і кредит (7,7), 

Міжнародна економіка (7,5),  

Облік і аудит (6,7), Безпека 

інформаційних та 

комунікаційних систем (6,6), 

Пожежна безпека (5,2), 

Управління інформаційною 

безпекою (4,2) 

Дизайн, Архітектура, 

Міжнародна економіка (516, 

506, 500,6 із 600) , Облік і 

аудит, Видавничо-

поліграфічна справа, Безпека 

інформаційних та 

комунікаційних систем, 

Будівництво (350, 345,5, 342, 

338 із 400) 

Прикладна механіка, Хімічна 

інженерія, Електронні пристрої 

та системи, Телекомунікації, 

Інженерне матеріалознавство  

(256, 261, 267,5, 272,5, 274,5) 
заочна 171 544 3,2 

2007 

денна 2897 6190 2,1 Архітектура, Дизайн, 

Будівництво, Документознавство 

та інформаційна діяльність, 

Соціологія, Автомобільний 

транспорт, Транспортні 

технології 

Архітектура, Дизайн, Пожежна 

безпека, Автомобільний 

транспорт, Безпека 

інформаційних та 

комунікаційних систем, 

Міжнародні відносини, 

Економіка підприємства 

Електромеханіка, Зварювання, 

Інженерна механіка, 

Машинобудування, Прикладна 

механіка, Оптотехніка 
заочна 198 556 2,8 



 

Таблиця 3.3 

Порівняльна таблиця прийому студентів на навчання у 2007–2013 рр. 

Курс зарахування, форма 

навчання, структурний 

підрозділ, освітньо-

кваліф. рівень 

2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

бюдж. ком. разом бюдж. ком. разом бюдж. ком. разом бюдж. ком. разом бюдж. ком. разом бюдж. ком. разом бюдж. ком. разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 

на 1-й курс денної форми 

навчання ОКР «бакалавр» до 

навчально-наукових інсти-

тутів (ННІ) університету 

2897 954 3851 2934 689 3623 2464 1044 3508 2588 726 3314 2240 1031 3271 2356 1080 3436 2253 1360 3613 

на 1-й курс заочної форми 

навчання ОКР «бакалавр» 

до інститутів: дистанцій-

ного навчання (ІДН, НКЦ 

ІДН), геодезії (ІГДГ), пра-

ва та психології (ІНПП) та 

архітектури (ІАРХ) 

198 231 429 171 143 314 150 126 276 126 192 318 67 821 888 58 254 312 73 199 272 

на старші курси випуск-

ників ВНЗ І–ІІ рівнів акре-

дитації на денну форму 

навчання ОКР «бакалавр» 

до інститутів універси-

тету, крім ІПДО та ІППТ 

111 76 187 74 129 203 104 96 200 93 137 230 113 183 296 133 237 370 104 252 356 

на старші курси денної 

форми навчання на ОКР 

«бакалавр», друга вища 

освіта до ІНПП 

(правознавство) 

                  0 1 1 

на старші курси ви-

пускників ВНЗ І–ІІ рівнів 

акредитації на заочну 

форму навчання ОКР 

«бакалавр» до ІАРХ, ІГДГ, 

ІДН, НКЦ ІДН, ІНПП 

0 566 566 0 448 448 0 475 475 5 591 596 2 485 487 4 564 568 0 488 488 

на старші курси заочної 

форми навчання на основі 

ОКР «бакалавр» – друга 

вища освіта до ІНПП 

(правознавство) 

                  0 24 24 



 

Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 

на 1-й курс денної форми 

навчання ОКР «спеціа-

ліст» до ННІ університету, 

крім ІПДО та ІППТ 

1397 148 1545 1312 356 1668 1266 251 1517 1145 305 1450 1083 294 1377 1130 282 1412 878 230 1108 

на 1-й курс заочної форми 

навчання ОКР «спе-

ціаліст» до ННІ 

університету, крім НКЦ 

ІДН, ІПДО та ІППТ 

215 152 367 259 456 715 121 959 1080 96 685 781 138 647 785 152 601 753 107 481 588 

на 1-й курс денної форми 

навчання ОКР «магістр» 

до ННІ університету, крім 

ІПДО 

1028 211 1239 1120 253 1373 1258 273 1531 1341 246 1587 1537 258 1795 1341 385 1726 1143 567 1710 

на 1-й курс зачної форми 

навчання ОКР «магістр» 

до ННІ університету, крім 

ІПДО 

33 98 131 48 267 315 64 360 424 54 435 489 0 462 462 0 467 467 0 496 496 

на 1-й курс ОКР «бака-

лавр» до екстернату ІДН 
0 217 217 0 273 273 0 23 23 0 53 53 0 75 75 0 52 52 0 69 69 

на старші курси ОКР 

«бакалавр» до екстернату 

на основі ОКР «молодший 

спеціаліст» 

                  0 105 105 

на старші курси ОКР 

«бакалавр» до екстернату 

на основі ОКР «бакалавр» 

друга вища освіта 

                  0 11 11 

на 1-й курс ОКР 

«спеціаліст» до екстернату 

ІДН 

   0 190 190 0 157 157 0 327 327 0 170 170 0 210 210 0 239 239 

на 1-й курс ОКР «магістр» 

до екстернату ІДН 
   0 10 10 0 27 27             

на 1-й курс заочної форми 

навчання до НКЦ ІДН на 

ОКР «спеціаліст» 

   0 419 419 0 266 266 0 264 264 0 293 293 0 303 303 0 218 218 

на 2-й курс нормативного 

терміну денної форми 

навчання до ІПДО для 

здобуття 1-ї вищої освіти 

за ОКР «бакалавр» 

            0 11 11       



 

Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 

на 2-й курс нормативного 

терміну заочної форми 

навчання до ІПДО для 

здобуття 1-ї вищої освіти 

за ОКР «бакалавр» 

0 1348 1348 0 1038 1038 0 940 940 0 822 822 0 701 701 0 547 547 0 352 352 

до ІПДО для здобуття  

1-ї вищої освіти на денній 

формі навчання за ОКР 

«спеціаліст» 

         0 33 33          

до ІПДО для здобуття  

1-ї вищої освіти на заочній 

формі навчання за ОКР 

«спеціаліст» 

         0 103 103 0 48 48 0 33 33 0 152 152 

до ІПДО для здобуття  

1-ї вищої освіти на денній 

формі навчання за ОКР 

«магістр» 

            0 23 23 0 59 59 22 61 83 

до ІПДО для здобуття  

1-ї вищої освіти на заочній 

формі навчання за ОКР 

«магістр» 

         0 24 24 0 18 18 0 20 20 0 18 18 

на перепідготовку до 

ІПДО для здобуття  

2-ї вищої освіти на заочній 

формі навчання за ОКР 

«спеціаліст» 

   0 443 443 0 376 376 0 401 401 0 239 239 0 240 240 0 224 224 

на перепідготовку до 

ІПДО для здобуття  

2-ї вищої освіти на денній 

формі навчання за ОКР 

«спеціаліст» 

   0 27 27 0 21 21             

Разом до навчально-науко-

вих інститутів та ІДН 

університету (крім ІППТ) 

5879 4001 9880 5918 5141 11059 5427 5394 10821 5448 5344 10792 5180 5759 10939 5174 5334 10508 4580 5547 10127 

на 1-й курс денної форми 

навчання до Інституту 

підприємництва та 

перспективних технологій 

(ІППТ) на ОКР 

«молодший спеціаліст» 

         0 102 102 0 110 110 0 107 107 0 171 171 



 

Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 

на 1-й курс заочної форми 

навчання до ІППТ на ОКР 

«молодший спеціаліст» 

         0 59 59 0 53 53 0 85 85    

на 1-й курс денної форми 

навчання до ІППТ на ОКР 

«бакалавр» 

         0 72 72 0 30 30 0 16 16    

на 1-й курс заочної форми 

за нормативним терміном 

навчання до ІППТ на ОКР 

«бакалавр» 

         0 34 34 0 21 21 0 14 14 0 14 14 

на 1-й курс денної форми 

навчання до ІППТ на ОКР 

«спеціаліст» 

         0 130 130 0 128 128 0 84 84 0 63 63 

на 1-й курс заочної форми 

навчання до ІППТ на ОКР 

«спеціаліст» 

         0 187 187 0 222 222 0 216 216 0 110 110 

на 1-й курс денної форми 

навчання до ІППТ на ОКР 

«магістр» 

            0 5 5 0 5 5 0 15 15 

на старші курси заочної 

форми навчання до ІППТ 

на ОКР «бакалавр» 

                  0 91 91 

Разом на навчання до 

ІППТ 
         0 584 584 0 569 569 0 527 527 0 464 464 

на 1-й курс денної форми 

на ОКР «бакалавр» до 

Львівського інституту 

Сухопутних військ (ЛІСВ) 

130 0 130 216 0 216 271 0 271             

на 1-й курс денної форми 

на ОКР «молодший 

спеціаліст» до Військового 

коледжу ЛІСВ 

   45 0 45 39 0 39             

Разом на навчання до 

ЛІСВ 
130 0 130 261 0 261 310 0 310             

на 1-й курс денної форми 

навчання до Золочівського 

коледжу на ОКР 

«молодший спеціаліст» 

 

            72 22 94 103 20 123 102 13 115 



 

Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 

Разом на навчання до ЗК             72 22 94 103 20 123 102 13 115 

на 1-й курс денної форми 

навчання до 

Коломийського 

політехнічного коледжу 

(КПК) на ОКР «молодший 

спеціаліст» 

            203 45 248 197 16 213 196 24 220 

на 1-й курс заочної форми 

навчання до КПК на ОКР 

«молодший спеціаліст» 

            37 30 67 48 0 48 38 8 46 

на 1-й курс денної форми 

навчання вступників на 

базі ОКР «молодший 

спеціаліст» до КПК на 

ОКР «бакалавр» 

               0 9 9    

Разом на навчання до 

КПК 
         0 0 0 240 75 315 245 25 270 234 32 266 

на 1-й курс денної форми 

навчання до Львівського 

автомобільно-дорожнього 

коледжу (ЛАДК) на ОКР 

«молодший спеціаліст» 

         129 147 276 142 134 276 152 100 252 144 91 235 

на 1-й курс заочної форми 

навчання до ЛАДК на ОКР 

«молодший спеціаліст» 

         45 21 66 25 47 72 26 14 40 30 33 63 

Разом на навчання до 

ЛАДК 
         174 168 342 167 181 348 178 114 292 174 124 298 

на 1-й курс денної форми 

навчання до Львівського 

техніко-економічного 

коледжу (ЛТЕК) на ОКР 

«молодший спеціаліст» 

341 71 412 340 162 502 310 105 415 331 142 473 306 120 426 323 100 423 325 106 431 

на 1-й курс заочної форми 

навчання до ЛТЕК на ОКР 

«молодший спеціаліст» 

61 168 229 49 7 56 39 117 156 36 117 153 23 94 117 22 61 83 10 79 89 

на 1-й курс денної форми 

навчання вступників на 

базі ОКР «молодший 

спеціаліст» до ЛТЕК на 

ОКР «бакалавр» 

4 50 54          0 28 28 0 28 28 0 27 27 



 

Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 

на 1-й курс заочної форми 

навчання вступників на 

базі ОКР «молодший 

спеціаліст» до ЛТЕК на 

ОКР «бакалавр» 

1 74 75       0 80 80 0 80 80 0 60 60 0 30 30 

на перепідготовку на ОКР 

«молодший спеціаліст» до 

ЛТЕК 

   0 135 135 0 84 84 0 33 33    0 47 47    

Разом на навчання до 

ЛТЕК 
407 363 770 389 304 693 349 306 655 367 372 739 329 322 651 345 296 641 335 242 577 

на 1-й курс денної форми 

навчання до Технічного 

коледжу (ТК) на ОКР 

«молодший спеціаліст» 

         260 39 299 248 8 256 248 3 251 238 12 250 

на 1-й курс заочної форми 

навчання до ТК на ОКР 

«молодший спеціаліст» 

         0 12 12 3 9 12 0 8 8 2 13 15 

на 1-й курс денної форми 

навчання вступників на базі 

ОКР «молодший спеціаліст» 

до ТК на ОКР «бакалавр» 

         0 12 12    0 14 14 0 20 20 

на 1-й курс заочної форми 

навчання вступників на базі 

ОКР «молодший спеціаліст» 

до ТК на ОКР «бакалавр» 

         0 17 17 0 16 16 0 16 16 0 16 16 

Разом на навчання до ТК          260 80 340 251 33 284 248 41 289 240 61 301 

на 1-й курс денної форми нав-

чання до Технологічного 

коледжу (ТНК) на ОКР 

«молодший спеціаліст» 

               242 83 325 241 87 328 

на 2-й курс денної форми 

навчання до 

Технологічного коледжу 

(ТНК) на ОКР «молодший 

спеціаліст» 

                  0 11 11 

Разом на навчання до ТНК                242 83 325 241 98 339 

на 1-й курс денної форми 

навчання до Львівського 

коледжу «Інфокомуні-

кації» (ЛКІК) на ОКР 

«молодший спеціаліст» 

                  90 0 90 



 

Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 

Разом на навчання до 

ТНК 
                  90 0 90 

На 1-й курс денної форми 

навчання до коледжів 

університету на ОКР 

«молодший спеціаліст» 

341 71 412 340 162 502 310 105 415 720 328 1048 971 329 1300 1265 322 1587 1336 333 1669 

На 1-й курс заочної форми 

навчання до коледжів 

університету на ОКР 

«молодший спеціаліст» 

61 168 229 49 7 56 39 117 156 81 150 231 88 180 268 96 83 179 80 144 224 

На 1-й курс денної форми 

навчання вступників на 

базі ОКР «молодший 

спеціаліст» до коледжів на 

ОКР «бакалавр» 

4 50 54 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 28 28 0 51 51 0 47 47 

На 1-й курс заочної форми 

навчання вступників на 

базі ОКР «молодший 

спеціаліст» до коледжів на 

ОКР  «бакалавр» 

1 74 75 0 0 0 0 0 0 0 97 97 0 96 96 0 76 76 0 46 46 

На перепідготовку на ОКР 

«молодший спеціаліст» до 

ЛТЕК 

0 0 0 0 135 135 0 84 84 0 33 33 0 0 0 0 47 47 0 0 0 

Разом зараховано на 

навчання до коледжів 

університету 

407 363 770 389 304 693 349 306 655 801 620 1421 1059 633 1692 1361 579 1940 1416 570 1986 

Загалом зараховано на навчання до університету (а також коледжів) 
молодших спеціалістів 402 239 641 434 169 603 388 222 610 801 639 1440 1059 672 1731 1361 597 1958 1416 648 2064 

перепідготовки молодших 

спеціалістів 
0 0 0 0 135 135 0 84 84 0 33 33 0 0 0 0 47 47 0 0 0 

бакалаврів 3341 3516 6857 3395 2720 6115 2989 2704 5693 2812 2736 5548 2422 3482 5904 2551 2891 5442 2430 3059 5489 

спеціалістів 1612 300 1912 1571 1421 2992 1387 1633 3020 1241 2034 3275 1221 1802 3023 1282 1729 3011 985 1493 2478 

магістрів 1061 309 1370 1168 520 1688 1322 633 1955 1395 705 2100 1537 766 2303 1341 936 2277 1165 1157 2322 

перепідготовки 

спеціалістів 
0 0 0 0 470 470 0 397 397 0 401 401 0 239 239 0 240 240 0 224 224 

Разом студентів та 

слухачів 
6416 4364 10780 6568 5435 12003 6086 5673 11759 6249 6548 12797 6239 6961 13200 6535 6440 12975 5996 6581 12577 

 



 

Створення Національним університетом «Львівська політехніка» у квітні 

2004 року Центру тестування та діагностики знань стало важливим кроком, 

який був продиктований вимогами щодо розроблення системи діагностики 

якості освіти та системи тестів для визначення відповідності рівня освіти 

державним стандартам, спрямованим на виконання Державної програми 

«Освіта» («Україна ХХI століття»). Цей центр є університетським підроз-

ділом, який здійснює діагностику знань вступників до університету, випуск-

ників курсів доуніверситетської підготовки із застосуванням спеціальних 

тестових завдань, активно працює у напрямі створення надійного інстру-

ментарію діагностики знань і умінь студентів методом тестового контролю. 

У травні 2005 року, коли Україна приєдналась до Болонського процесу, 

нові вимоги до змісту стандартів вищої освіти та необхідність удосконалення 

контролю знань студентів в умовах модульно-рейтингової технології визначили 

подальший напрям роботи з упровадження тестового контролю. Формально-

правове залучення університету в складі інших вищих навчальних закладів 

України до Болонського процесу актуалізувало питання застосування тестів, 

композиції та форм тестових завдань, розроблення процедури проведення 

тестування, алгоритму оброблення результатів тестування та їх інтерпретації. 

Сьогодні в активі університету розроблено тестові завдання для: 

– перевірки знань під час здійснення відбору та підготовки фахівців на 

освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» до коледжів уні-

верситету; 

– перевірки знань для відбору на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр»; 

– перевірки знань і умінь студентів I–II курсів з фундаментальних дис-

циплін (математика, фізика, хімія); 

– діагностики знань під час складання вступних іспитів з іноземної мови 

за фаховим спрямуванням для відбору студентів на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр»; 

– діагностики рівня знань і умінь для відбору на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр» на основі робочих програм базових 

дисциплін. 

Зміст тестових завдань відповідає затвердженим освітньо-кваліфікацій-

ним програмам підготовки фахівців в університеті. 

Можливості персоналу, технічна оснащеність Центру тестування та 

діагностики знань, програмний комплекс та відпрацьована система роботи з 

іншими структурними підрозділами університету дають змогу здійснювати 

увесь технологічний цикл тестування, зокрема: 



 

– постійне поповнення бази тестових завдань для визначених категорій 

осіб, що підлягають тестуванню; 

– роздрук тестових завдань; 

– проведення процедури тестування; 

– сканування і розпізнавання відповідей; 

– оцінку відповідей; 

– виготовлення сертифікатів для осіб, що проходили тестування; 

– статистичний аналіз; 

– формування звітної та аналітичної інформації; 

– інтерпретацію результатів. 

Індивідуалізація та диференціація навчання, посилення ролі самостійної 

роботи студентів, що є одними з базових вимог введення кредитно-модульної 

технології навчання, зумовили необхідність започаткувати новий напрям 

діяльності Центру тестування та діагностики знань – підготовку спеціалізо-

ваних збірників тестових завдань адресного спрямування. У 2011–2012 роках 

у видавництві університету надруковано такі збірники тестових завдань: 

– зі вступних дисциплін для підготовки до зовнішнього незалежного оціню-

вання вступників до університету, слухачів підготовчих курсів університету; 

– з фундаментальних дисциплін для підготовки до модульних та се-

местрових контролів; 

– для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою під-

готовки магістрів; 

– з іноземної мови за професійним спрямуванням для вступників до 

магістратури. 

Видання посібників мало на меті виробити навички роботи з конкурс-

ними тестами під час незалежного оцінювання, вміння виконувати типові 

екзаменаційні тестові завдання, удосконалити уміння та навички комунікації 

іноземними мовами у межах фаху. Задачі та вправи для самостійної роботи, 

довідковий теоретичний матеріал, що міститься у підручниках, розширюють 

можливості для самоконтролю студентів, випускників шкіл та слухачів 

підготовчих курсів, які вступають до університету.  

Тестова перевірка у Центрі тестування та діагностики знань ґрунтується 

на дотриманні одного з основних дидактичних принципів діагностики знань 

та контролю навчання – принципу індивідуального характеру перевірки й 

оцінювання знань. 

Тестові завдання розроблено на базі окремих дисциплін. Програма кожної 

дисципліни складається з розділів, поділених на параграфи. Згідно з 



 

програмою кожний параграф містить завдання різної складності за принципом 

«від простого до складного», що зумовило поділ тестових завдань на три рівні 

складності. Кількості балів, які отримує вступник за завдання першого, 

другого та третього рівнів, співвідносяться відповідно як 1 : 2 : 3. Завдання 

для кожного вступника формуються із задач усіх трьох рівнів у приблизному 

співвідношенні 1 : 3 : 1. Кожна задача містить п’ять варіантів відповідей, з 

яких тільки одна є правильною. Задачі першого рівня допускають усне 

розв’язання, а другого та третього рівнів потребують письмового, тому в 

кожну роботу вкладено чистий аркуш формату А3, на якому можна описати 

хід розв’язування тестових задач.  

Особа, яку тестують, вносить свої варіанти відповідей в талон.  

Результати тестування осіб, які вступають на навчання для здобуття ос-

вітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», оцінюються за 12-баль-

ною шкалою, що пов’язано з формою оцінювання знань у базовій загальній 

середній школі, а для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 

«спеціаліст» та «магістр» – за 100-бальною (згідно з «Правилами прийому на 

навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2012 році»). 

Конкурсний відбір вступників на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів на основі базової та повної вищої освіти 

здійснюється на підставі конкурсного бала, що обчислюють як суму 

результатів вступного випробування з фахових дисциплін, іноземної мови 

(англійська, німецька, французька, іспанська), середнього бала додатка до 

диплома бакалавра (спеціаліста) та кількості додаткових балів за наукові й 

навчальні досягнення студентів з урахуванням вагових коефіцієнтів: 0,3 – для 

вступного випробування з фахових дисциплін; 0,1 – для іноземної мови;  

0,6 – для середнього бала додатка до диплома бакалавра (спеціаліста). Для 

осіб, які у поточному році здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «бака-

лавр» («спеціаліст») у Національному університеті «Львівська політехніка», 

середнім балом додатка до диплома є конкурсна рейтингова оцінка,  ви-

значена за 100-бальною шкалою. 

Розроблений у Центрі тестування та діагностики знань програмний 

комплекс дає змогу забезпечити процес тестування та оцінки знань студентів і 

вступників на всі освітньо-кваліфікаційні рівні: молодший спеціаліст, бака-

лавр, магістр. Програмний комплекс складається з бази даних на основі MS 

SQL Server, клієнтської частини, розробленої в середовищі Borland  

Delphi 7, та програми ABBYY FormReader. У базі даних зберігаються нав-

чальні програми за дисциплінами, тестові завдання відповідно до навчальних 

програм, описові структури білетів та самі білети, а також результати 

проведеного тестування у шифрованому вигляді.  



 

Вибраний формат RTF дає змогу гнучко форматувати тест, а також 

використовувати такі об’єкти, як малюнок, графік, формула. 

Для наповнення бази даних тестовими завданнями розроблено механізм 

імпорту завдань з текстового редактора MS Word з використанням OLE 

Automation. Це спрощує роботу авторам тестів, оскільки вони працюють не з 

базою даних, а зі звичайним файлом у форматі «.doc». Приклад файла наве-

дено на рис. 3.3. У кожному завданні міститься інформація про дисципліну, 

розділ, параграф, рівень (підрівень), дата створення цього завдання, харак-

теристика завдання (теоретичне, розрахункове, графічне чи з рисунком), 

правильна відповідь, вказано автора тестового завдання (контактні дані), 

автора останньої модифікації завдання, дату останньої модифікації. 

Клієнтська частина комплексу забезпечує доступ операторів до бази 

даних. Оператор має можливість (відповідно до наданих прав): 

– редагувати навчальні програми; 

– редагувати структуру тестів для інститутів, спеціальностей, напрямів; 

– імпортувати, редагувати та видаляти тестові завдання; 

– за допомогою вбудованого редактора звітів здійснювати роздрук необ-

хідної інформації; 

– створювати, редагувати, видаляти карти білетів; 

– на основі карт білетів генерувати необхідну кількість білетів та їх 

роздрук (рис. 3.4); 

– сканувати талони відповідей та обробляти результати тестування; 

– роздруковувати апеляційні відомості; 

– роздруковувати шифровані відомості результатів тестування. 

 Усі дії оператора з базою даних фіксуються. 

Для генерації білетів розроблено механізм їх опису за допомогою 

множин. Попередньо складають так звану «карту» білета, яка описує його 

структуру, а саме: кількість завдань у білеті, дисципліну, розділ, параграф, 

рівень складності завдань, кількість балів за кожне завдання, глибину вибірки. 

Тобто «карта» білета є структурованим набором множин. Після створення 

«карти» білета та перевірки її коректності на її основі генерується довільна 

кількість білетів. Під час генерації білета застосовується генератор випад-

кових чисел для вибору завдань з множини. Цей механізм унеможливлює 

генерацію двох однакових білетів. Отже, всі білети, згенеровані на основі 

однієї «карти» білетів, є унікальними. 

Для автоматизованої перевірки результатів тестування використовується 

програма ABBYY FormReader, яка за допомогою механізму OLE Automation 

інтегрована в середовище програмного комплексу. В кожному білеті міс-

титься талон відповідей, у який абітурієнт вносить свої відповіді. 



 

 

Рис. 3.3. Файл у форматі MS Word, готовий для імпорту в базу даних 

 

 

Рис. 3.4. Фрагмент згенерованого білета, готового до роздруку 



 

Сканування зображень талонів здійснюється з використанням швидкісних 

сканерів Fujitsu fi-6240, що забезпечує оперативність отримання результату. 

Талони відповідей перевіряють послідовно два оператори, що унеможливлює 

похибки під час верифікації талонів. 

Для забезпечення процесу апеляцій у системі є можливість роздруку 

апеляційних відомостей. 

Після перевірки талонів відповідей та їх верифікації результати у шиф-

рованому вигляді передаються до приймальної комісії, а також роздруко-

вується шифрована відомість результатів тестування. Оператори-програмісти 

приймальної комісії суміщають результати, отримані з Центру тестування та 

діагностики знань, з відомостями виданих завдань згідно з реєстром, тобто 

відбувається ідентифікація результатів. Після оголошення результатів та 

розгляду апеляцій Центр тестування та діагностики знань передає сертифікати 

з результатами кожного вступника до приймальної комісії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ,  

ЇХ ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

 

Освітню діяльність університет здійснює на підставі ліцензій. Ліцен-

зування та акредитацію освітньої діяльності проводить МОН України для 

того, щоб перевірити, чи якість підготовки фахівців відповідає вимогам 

державних стандартів. 

За 2008–2014 рр. в університеті ліцензовано сім напрямів підготовки,  

41 спеціальність (з них 40 – магістерського рівня), а також підготовку до 

вступу у ВНЗ громадян України та підготовку іноземних громадян за 

акредитованими напрямами та спеціальностями (див. додаток Г). За цей час в 

університеті також акредитовано 40 напрямів підготовки та 111 спеціаль-

ностей, з яких 102 – магістерські (див. додаток Д). У 2012 році університет 

акредитовано загалом за статусом вищого навчального закладу IV рівня. 

Глобалізаційні процеси та інтеграція України у світове співтовариство 

потребують нових підходів щодо реалізації оптимальних схем забезпечення 

академічної мобільності особи, що навчається, гнучкості в системі підготовки 

фахівців з метою їх адаптації до швидкозмінних вимог світового ринку праці, 

покращення якості освіти та підвищення конкурентоспроможності ви-

пускників. 

З цією метою у Львівській політехніці розроблено та впроваджено у 

навчальний процес інноваційні педагогічні технології: кредитно-модульну 

систему підготовки фахівців (КМСПФ) і систему оцінювання знань та 

визначення рейтингу студентів.  

Суть КМСПФ полягає в тому, що індивідуальна освітньо-професійна 

програма підготовки студента формується за участю студента і під керів-

ництвом викладача-куратора навчальної програми як набір модулів з 

урахуванням їх структурно-логічної послідовності. 

Новій системі оцінювання знань та визначення рейтингу студентів при-

таманні певні особливості організації навчального процесу в умовах 

упровадження ідей Болонського процесу. Система ґрунтується на концепції, 

яка передбачає: 

– підвищення мобільності студентів завдяки забезпеченню прозорості та 

сумісності системи із будь-якою освітньою системою інших держав за 

рахунок використання кредитів ECTS для вимірювання обсягу модулів 

(навчальних дисциплін) освітньо-професійної програми студента та подання 

оцінок, отриманих за результатами навчання, у шкалі ECTS; 



 

– підвищення об’єктивності оцінювання знань студента, що забез-

печується визначенням критеріїв оцінювання результатів навчання, ураху-

ванням на іспиті результатів його роботи протягом семестру, використанням 

100-бальної шкали для оцінювання інтегрованих знань студента із кожного 

модуля; 

– забезпечення індивідуально-орієнтованої організації навчального 

процесу студента організацією навчання за індивідуальним навчальним планом 

та індивідуальною варіативною частиною освітньо-професійної програми. 

Суть КМСПФ полягає у забезпеченні можливості реалізувати підготовку 

фахівців за індивідуальними освітньо-професійними програмами, сформова-

ними на підставі освітньо-кваліфікаційних характеристик для певних 

спеціальностей, вимог замовників та індивідуальних побажань студента, 

пов’язаних з його баченням перспектив майбутньої професійної кар’єри, з 

кон’юнктурою ринку, місцем можливого працевлаштування тощо. КМСПФ 

повинна забезпечити можливість академічної мобільності студентів (а надалі і 

викладачів) в межах не тільки України, але й Європи, інтеграцію у євро-

пейський освітній простір. 

Основні засади КМСПФ такі: 

1.1. Формування індивідуальної освітньо-професійної програми студента 

здійснюється на підставі відповідно сформованого переліку модулів (навчаль-

них дисциплін), пов’язаних структурно-логічною схемою підготовки. 

1.2. Індивідуальна освітньо-професійна програма студента реалізується 

протягом часу, обмеженого двома термінами навчання – нормативним та 

граничним. Нормативний термін навчання на рівні базової вищої освіти 

становить 4 роки, на рівні повної вищої освіти – для підготовки спеціалістів 

1–1,5 року (залежно від спеціальності), для підготовки магістрів – 2 роки. 

Граничні терміни перевищують нормативні на один рік. Різниця між гранич-

ним і нормативним термінами не фінансується за бюджетні кошти. 

1.3. Модуль (навчальна дисципліна) формується як сукупність взаємопо-

в’язаних змістових модулів. Змістовий модуль – логічно завершена частина 

модуля (навчальної дисципліни), засвоєння якої дає змогу студенту здобути 

одну або декілька компетенцій. 

1.4. Індивідуальна освітньо-професійна програма містить обов’язкові та 

вибіркові модулі. Обов’язкові модулі необхідні, але не достатні для виконання 

вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики. Можливі варіанти вибору 

обов’язкових модулів, наприклад таких, за якими здійснюється базова підго-

товка до майбутньої спеціальності на рівні повної вищої освіти або спеціа-



 

лізація у певній спеціальності. Вибіркові модулі забезпечують достатність під-

готовки для виконання вимог ОКХ, зокрема відповідність фактичного обсягу 

підготовки передбаченому нормативним терміном навчання, академічну 

мобільність та можливість поглибленої підготовки в напрямах, визначених 

характером майбутньої праці. Послідовність обов’язкових модулів визначає 

остов (стрижень, або обов’язкову нормативну складову) індивідуальної ос-

вітньо-професійної програми. Обсяги обов’язкової та вибіркової частин 

модулів визначають термін навчання. 

1.5. Гуманітарні, математичні, природничо-наукові, економічні, загально-

технічні модулі (дисципліни) для споріднених напрямів підготовки або 

спеціальностей є уніфікованими. 

1.6. Формування індивідуальної освітньо-професійної програми підго-

товки фахівців за певним напрямом або спеціальністю передбачає можливість 

індивідуального вибору студентом модулів (навчальних дисциплін) з-поміж 

вибіркових з дотриманням послідовності їх вивчення відповідно до струк-

турно-логічної схеми. Сума обсягів обов’язкових та вибіркових модулів, які 

передбачено вивчити протягом навчального року, повинна становити не 

менше  ніж 60 залікових кредитів. 

1.7. КМСПФ уможливлює перехід між спорідненими напрямами під-

готовки або спеціальностями. Спорідненість напрямів може визначатися 

ідентичністю вимог під час вступу до вищого навчального закладу та такою 

спільністю переліку модулів, які входять до остовів індивідуальних освітньо-

професійних програм цих напрямів підготовки, за якої різницю між обсягами 

необхідних модулів студент може засвоїти у межах граничного терміну 

підготовки. Спорідненість спеціальностей визначається спільним напрямом 

базової вищої освіти та такою спільністю переліку модулів, які належать до 

остовів індивідуальних освітньо-професійних програм цих спеціальностей, за 

якої різницю між обсягами необхідних модулів студент може опанувати у 

межах граничного терміну підготовки. 

1.8. Модулі (дисципліни), що входять у річну навчальну програму, зара-

ховують студентові після складання певного виду підсумкового контролю 

протягом навчального року без організації заліково-екзаменаційних сесій, 

однак з дотриманням термінів, визначених графіком підсумкового контролю. 

1.9. Індивідуальна освітньо-професійна програма підготовки фахівців за 

певним напрямом або спеціальністю формується за участю студента і під 

керівництвом викладача-куратора навчальних програм як послідовність 

річних навчальних програм. Кожна програма на наступний навчальний рік 



 

повинна бути сформована до встановленого терміну перед закінченням 

поточного навчального року. Під час формування навчальної програми на 

наступний рік враховується фактичне виконання студентом програми поточ-

ного і попередніх навчальних років, тобто зарахування йому змістових 

модулів, які заплановано вивчити.  

1.10. Основне завдання викладача-куратора індивідуальної навчальної 

програми студента – надати кваліфіковані консультації та рекомендації щодо 

формування індивідуальної навчальної програми студента та її реалізації 

упродовж усього періоду навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні.  

Куратор відповідає за формування індивідуальних навчальних програм 

студентів, закріплених за ним. 

1.11. Реалізація КМСПФ потребує істотно нових науково-методичних та 

дидактичних підходів до планування та організації навчального процесу, до 

викладання, а також вищого рівня матеріально-технічного та методичного 

забезпечення навчального процесу (індивідуальний доступ студентів до 

інформаційних ресурсів, зокрема через комп’ютерні мережі та Інтернет, до 

навчальних програм і планів, навчально-методичної літератури, зокрема в 

електронній формі тощо). 

1.12. Однією із основних складових кредитно-модульної системи підго-

товки фахівців є система оцінювання знань та визначення рейтингу студентів, 

яка сприяє підвищенню мобільності студентів за рахунок забезпечення про-

зорості та сумісності системи із будь-якою освітньою системою інших держав. 

Мета системи оцінювання знань та визначення рейтингу студентів –  

стимулювати систематичну та самостійну роботу студентів денної форми 

навчання усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, поліпшити якість знань та 

об’єктивність їх оцінювання, сприяти здоровій конкуренції між студентами у 

навчанні, спонукати їх до активного, свідомого навчання, самостійного 

оволодіння знаннями, виявлення і розвитку їх творчих здібностей. 

Система оцінювання знань та визначення рейтингу студентів (надалі Сис-

тема) є складовою кредитно-модульної системи підготовки фахівців та 

визначає особливості організації навчального процесу в умовах впровадження 

ідей Болонського процесу. 

Основні концептуальні положення Системи такі: 

– підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів про-

тягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку з 

кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної діяльності; 



 

– підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів за рахунок про-

ведення упродовж семестру модульних і семестрових контролів та оці-

нювання інтегрованих знань студентів із кожного модуля (навчальної дисцип-

ліни) за 100-бальною шкалою із обов’язковим переведенням цих оцінок у 

державну шкалу (з виставленням державної семестрової оцінки «відмінно», 

«добре», «задовільно» чи «незадовільно») та у шкалу ECTS (A, B, C, D, E,  

FX, F), згідно з табл. 4.1; 
 

Таблиця 4.1 

Шкали оцінювання знань студентів та їхня відповідність 

За 100-бальною шкалою 

університету 

За державною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

88–100 балів «відмінно» A 

80–87 балів «добре» B 

71–79 балів «добре» C 

61–70 балів «задовільно» D 

50–60 балів «задовільно» E 

26–49 балів 

«незадовільно» 

(з можливістю повторного 

складання іспиту) 

FX 

00–25 балів 

«незадовільно» 

(з обов’язковим повторним 

вивченням модуля) 

F 

 

– підвищення мобільності студентів за рахунок забезпечення прозорості 

та сумісності Системи із будь-якою освітньою системою інших держав, 

внаслідок використання кредитів ECTS для вимірювання обсягу модулів 

(навчальних дисциплін) освітньо-професійної програми студента та шкали 

ECTS для оцінювання знань студентів; 

– індивідуально-орієнтована організація навчального процесу студентів,  

що забезпечується організацією навчання за індивідуальною варіативною час-

тиною освітньо-професійної програми та індивідуальним навчальним планом; 

– розвиток у студентів інтересу та підвищення мотивації до навчання, 

запровадження здорової конкуренції у навчанні, виявлення і розвиток творчих 

здібностей студентів за рахунок: 

– систематичного контролю знань та нагромадження балів за навчально-

наукову діяльність студента;  

– необов’язковості складання  іспиту з модуля за умови, коли сумарна 

модульна оцінка дає підстави атестувати його за державною шкалою з 

оцінкою «відмінно», «добре», «задовільно»; 



 

– використання семестрових рейтингових оцінок як підстави для ви-

значення розміру стипендії студентів, призначення іменних стипендій та 

надання студентам додаткових заохочень (премій, матеріальних допомог, 

здешевлення путівок у спортивно-оздоровчі табори університету тощо) за 

рахунок 10 % стипендіального фонду; 

– використання рейтингу студента як підстави для: пріоритету у разі 

переходу із однієї бакалаврської програми на іншу (споріднену), під час 

конкурсного відбору на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «ма-

гістр» та вибору спеціальності та спеціалізації; першочергового скерування в 

аспірантуру, на навчання або на практику за кордон, на роботу в престижні 

підприємства, організації та установи; пріоритету в отриманні путівок для 

оздоровлення в канікулярний період та виборі кімнати в гуртожитку тощо. 

Індивідуальну освітньо-професійну програму підготовки студента 

складають на підставі сформованого кафедрою переліку модулів (навчальних 

дисциплін), пов’язаних структурно-логічною схемою підготовки. Навчальна 

дисципліна формується як сукупність тісно взаємопов’язаних змістових 

модулів, які передбачено засвоїти протягом навчального року. Змістові модулі 

формують розділи навчальної дисципліни. 

Основне завдання викладача-куратора індивідуальної навчальної про-

грами студента –  надавати кваліфіковані консультації та рекомендації щодо 

формування індивідуальної навчальної програми студента та її реалізації 

протягом всього періоду навчання на певному освітньо-кваліфікаційному 

рівні. Функції куратора: 

– ознайомлення студентів з принципами кредитно-модульної системи 

підготовки фахівців та можливостями формування індивідуальної навчальної 

програми; 

– надання рекомендацій та консультацій студентам щодо формування їх 

індивідуальних навчальних програм; 

– надання рекомендацій та консультацій студентам щодо запису на 

вивчення конкретних навчальних дисциплін (змістових модулів); 

– контроль за реалізацією індивідуальної навчальної програми; 

– надання рекомендацій студентам щодо реалізації практичної під-

готовки; 

– надання рекомендацій та консультацій студентам щодо можливостей 

майбутнього працевлаштування. 

Схему кредитно-модульної системи підготовки фахівців, яка передбачає 

формування індивідуальної змінної траєкторії навчання студента на рівні 

споріднених напрямів (спеціальностей), наведено на рис. 4.1. 



 

 

СХЕМА  

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ  

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

 

Рис. 4.1. Схема кредитно-модульної системи підготовки фахівців 



 

Під спорідненими напрямами підготовки розуміють напрями, які на-

лежать до однієї галузі знань, а під спорідненими спеціальностями – спе-

ціальності у межах напряму підготовки. 

Якість підготовки фахівців – один з найважливіших аспектів освітньої 

діяльності Львівської політехніки. 

На підставі ухвали Вченої ради від 03.06.2008 р. в університеті впро-

ваджено систему управління якістю (надалі – СУЯ) підготовки фахівців 

відповідно до вимог міжнародних стандартів (стандартів і рекомендацій щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти ENQA та 

стандартів на системи управління якістю ІSО серії 9000).  

У навчальних структурних підрозділах (деканати, кафедри) призначено 

відповідальних за впровадження і підтримування системи управління якістю 

підготовки фахівців (наказ ректора № 128–03 від 03.10.2008 р.). Вони пройшли 

навчання і отримали свідоцтва про опанування програми «Розроблення та 

впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі». 

Сформовано реєстр чинної в університеті документації та продовжується 

розроблення і вдосконалення нормативної документації для регламентування 

організації навчального процесу і поліпшення його якості. Ведеться робота 

над вдосконаленням упровадженої в університеті системи електронного 

документообігу GroupWise.  

Для підтвердження якості та надання впевненості ВНЗ і користувачам 

освітніх послуг (МОН України, інші ВНЗ, роботодавці, студенти та їхні 

батьки тощо) у здатності університету стабільно випускати фахівців, які 

відповідають встановленим вимогам, в університеті формується система 

моніторингу і контролю якості навчального процесу та підготовки фахівців 

відповідно до чинного Положення, затвердженого наказом ректора № 82–10 

від 11.06.2009 р. Складові системи контролю якості навчального процесу та 

підготовки фахівців зображено на рис. 4.2. 

Контроль якості навчального процесу та підготовки фахівців в уні-

верситеті спрямований на: підвищення вагомості самоконтролю на всіх рівнях 

поряд із контролем керівництвом; урахування вимог та очікувань основних 

користувачів освітніх послуг університету – абітурієнтів, студентів, робо-

тодавців та держави; своєчасне виявлення недоліків у навчальному процесі та 

причин їх виникнення. 

Контроль якості навчального процесу та підготовки фахівців проводиться 

комплексно на таких рівнях: університету (внутрішній контроль); держави і  на 

міжнародному рівні (зовнішній контроль). Крім того, деякі елементи системи 

охоплені як внутрішнім, так і зовнішнім контролем (змішаний контроль). 

Внутрішній контроль якості навчального процесу та підготовки фахівців 

в університеті охоплює: 

– контроль якості організації навчального процесу; 



 

 

1.3. Контроль якості результатів навчання 
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1.4. Контроль кадрового та матеріально-

технічного забезпечення навчального процесу 
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1.2. Контроль якості викладання 
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2.2. Контроль на міжнародному рівні 
(міжнародними організаціями  

та освітніми асоціаціями) 

 

 
– внутрішній контроль; – зовнішній контроль; Умовні позначення: – змішаний (внутрішній та зовнішній) контроль.  

Рис. 4.2. Схема контролю якості навчального процесу та підготовки фахівців 



 

– контроль якості викладання; 

– контроль якості результатів навчання; 

– контроль кадрового та матеріально-технічного забезпечення навчально-

го процесу. 

Основою внутрішньої системи контролю  є контроль якості результатів 

навчання або контроль за успішністю студентів (рис. 4.3.), завдання якого такі: 

оцінювання рівня засвоєння знань кожним студентом і академічною групою 

загалом; виявлення умінь і навичок студентів оперувати здобутими знаннями; 

контроль успішності студентів та їхньої участі в науковій роботі, конкурсах й 

олімпіадах; виявлення рівня сформованості професійної компетентності; 

контроль самостійної роботи студентів; виявлення причин недостатнього або 

поганого засвоєння матеріалу; пошук ефективних методів навчання тощо. 
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Рис. 4.3. Види контролю якості результатів навчання 

В університеті вже більш ніж десять років функціонує рейтингова 

система оцінювання результатів навчання («Тимчасове положення про 

оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній 

системі організації навчального процесу», затверджене наказом ректора  

№ 115–03 від 22.09.2008 р.), яка відображає рівень знань кожного студента в 

його рейтингових оцінках (семестрова рейтингова оцінка, рейтингова оцінка 

студента за певну кількість семестрів, конкурсна рейтингова оцінка після 

завершення навчання в університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

(надалі – ОКР) «бакалавр» або «магістр»). Ця система сприяє істотному під-

вищенню рівня якості підготовки фахівців, стимулюючи студентів до 

планомірної, систематичної навчальної та наукової діяльності. 

В університеті звертають велику увагу на самостійну роботу студентів. 

Наказом ректора № 2–10 від 11.01.2010 р. затверджено «Положення про 

організацію і контроль позааудиторної самостійної роботи студентів». Це 

положення визначає вимоги, умови, роль (завдання й відповідальність) 



 

учасників навчального процесу і підрозділів Національного університету 

«Львівська політехніка» щодо організації та проведення позааудиторної 

самостійної навчальної та творчої роботи студентів, контролю за нею. 

З метою виконання ухвали Вченої ради університету № 52 від  

28.11.2006 р. та вдосконалення системи оцінювання якості освіти в контексті 

Болонської декларації видано наказ ректора № 9–10 від 08.02.2007 р. про 

вдосконалення контролю якості підготовки фахівців. 

Контроль залишкових знань студентів (або ректорський контроль) в 

університеті здійснюють щорічно (вже понад десять років) за наказом ректора 

з модулів (навчальних дисциплін), вивчення яких завершено у попередньому 

семестрі або навчальному році відповідно до «Положення про оцінювання 

залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт із нав-

чальних дисциплін» (затверджене наказом ректора № 31–10 від 16.03.2009 р.).  

До виконання комплексних контрольних робіт (надалі – ККР) залучають 

всі академічні групи студентів денної форми навчання кожного напряму 

підготовки другого-четвертого років навчання освітньо-кваліфікаційного 

рівня (надалі – ОКР) «бакалавр» та кожної спеціальності першого і другого  

(за наявності) років навчання ОКР «спеціаліст» та «магістр». 

Результати ККР враховують у рейтинговій оцінці студентів згідно з 

«Тимчасовим положенням про оцінювання знань та визначення рейтингу 

студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу», 

затвердженим наказом ректора № 115–03 від 22.09.2008 р. 

Результати оцінювання залишкових знань студентів щорічно аналізують з 

урахуванням акредитаційних вимог за показниками: явка студентів на 

контрольний захід, якість знань, успішність, зіставлення результатів конт-

рольного заходу з результатами попереднього підсумкового контролю із мо-

дуля (навчальної дисципліни). 

Аналіз результатів виконання ККР за останні роки показав, що абсолютна 

успішність та якість знань студентів відповідає нормативним вимогам. 

Постійну увагу в університеті звертають на поліпшення якості виконання 

кваліфікаційних бакалаврських робіт, дипломних проектів та кваліфікаційних 

магістерських робіт. Виконання бакалаврських, магістерських робіт, диплом-

них проектів організовано відповідно до вимог чинних нормативних доку-

ментів, відображено у навчальних програмах та планах, має необхідне 

навчально-методичне та інформаційне забезпечення, практичну базу. Їх якість 

стабільно підтримується на доволі високому рівні. На «відмінно» та «добре» у 

2011, 2012, 2013 рр. захищено 82; 86; 87 % відповідно бакалаврських ква-

ліфікаційних робіт, дипломних проектів та магістерських кваліфікаційних 

робіт (див. табл. 4.2–4.4). 
 



 

Таблиця 4.2 

Результати державної атестації студентів Національного університету «Львівська політехніка» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за 2007–2013 рр. 

Форма 

нав-

чання 

Допу-

щено до 

захисту 

Захищено 

кваліфіка-

ційних робіт 

Оцінки ДЕК 
Диплом  

з відзнакою 

Рекомендовано  

до вступу  

в магістратуру 
Відмінно Добре Задовільно 

к-ть к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2007 рік 

Денна 3398 3393 99,8 1335 40 1342 40 716 20 348 11 942 28 

Заочна 2174 2169 99,7 86 4 1016 47 1004 48 14 1 50 3 

2008 рік 

Денна 3198 3196 99,9 1282 41 1256 40 658 19 372 12 844 27 

Заочна 2427 2420 99,7 75 3 1168 49 1268 52 11 1 12 1 

2009 рік 

Денна 3034 3029 99,8 1192 40 1185 39 652 21 394 13 1038 35 

Заочна 2129 2126 99,8 44 2 1018 48 1065 50 0 0 11 1 

2010 рік 

Денна 3278 3273 99,8 1094 34 1377 42 804 24 375 12 980 30 

Заочна 2397 2390 99,7 44 2 1051 44 1296 55 2 0 28 2 

2011 рік 

Денна 3854 3848 99,8 1644 43 1477 39 728 19 408 11 1208 32 

Заочна 2345 2342 99,8 222 10 853 37 1268 53 17 1 160 7 

2012 рік 

Денна 3714 3711 99,9 1597 43 1441 39 687 18 334 9 1120 33 

Заочна 2459 2456 99,8 216 8 1020 42 1220 50 10 1 124 5 

2013 рік 

Денна 3445 3443 99,9 1466 43 1370 39 607 18 244 7 1137 33 

Заочна 2471 2467 99,8 593 24 819 33 1055 43 9 1 113 10 



 

Таблиця 4.3 

Результати державної атестації студентів Національного університету «Львівська політехніка»  

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за 2007–2013 рр. 

Форма 

навчан-

ня 

Допу-

щено до 

захисту 

Захищено 

кваліфікацій-

них робіт 

Оцінки ДЕК 
Диплом  

з відзнакою 

Рекомендовано  

до вступу  

в магістратуру 
Відмінно Добре Задовільно 

к-ть к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2007 рік 

Денна 1711 1709 99,8 728 43 683 40 298 17 32 2 43 3 

Заочна 1216 1214 99,8 99 8 605 50 510 42 0 0 7 1 

2008 рік 

Денна 1765 1764 99,9 714 40 741 42 309 18 39 2 12 1 

Заочна 1949 1947 99,8 91 5 982 50 874 45 3 1 0 0 

2009 рік 

Денна 1394 1390 99,7 534 38 647 47 209 15 57 4 32 2 

Заочна 1219 1215 99,6 131 11 593 49 491 40 5 0 10 1 

2010 рік 

Денна 1435 1430 99,6 551 39 622 43 257 18 115 8 34 2 

Заочна 1234 1227 99,4 81 7 562 46 584 47 4 0 0 0 

2011 рік 

Денна 1558 1553 99,6 609 39 632 41 312 20 26 2 54  

Заочна 1377 1371 99,5 318 23 619 45 434 32 5 0 19  

2012 рік 

Денна 1446 1441 99,6 527 36 660 46 254 18 87 6 68 5 

Заочна 1658 1656 99,8 268 16 760 46 628 38 13 1 17 1 

2013 рік 

Денна 1485 1481 99,7 641 43 601 41 239 16 127 9 23 2 

Заочна 1490 1486 99,7 236 16 641 45 579 39 14 1 18 1 



 

Таблиця 4.4 

Результати державної атестації студентів Національного університету «Львівська політехніка»  

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»  за 2007–2013 рр. 

Форма 

навчан- 

ня 

Допу-

щено до 

захисту 

Захищено 

кваліфікацій-

них робіт 

Оцінки ДЕК 
Диплом  

з відзнакою 

Рекомендовано  

до вступу  

в магістратуру 
Відмінно Добре Задовільно 

к-ть к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % к-ть % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2007 рік 

Денна 1153 1148 99,5 923 80 192 17 33 3 191 17 292 25 

Заочна 159 158 99,4 48 14 65 41 45 28 18 11 8 5 

2008 рік 

Денна 1231 1230 99,9 1018 83 187 15 25 2 304 25 268 22 

Заочна 208 206 99 70 34 89 43 47 23 13 6 9 4 

2009 рік 

Денна 1508 1506 99,8 1066 70 339 23 101 7 321 21 279 19 

Заочна 337 335 99,4 108 32 148 44 79 24 11 3 2 1 

2010 рік 

Денна 1673 1671 99,8 1091 65 433 26 147 9 551 33 383 23 

Заочна 361 357 98,8 101 28 149 42 107 30 72 20 9 2 

2011 рік 

Денна 1598 1595 99,8 1014 64 320 20 261 16 336 21 360 23 

Заочна 485 482 99,3 196 41 226 47 60 12 23 5 8 2 

2012 рік 

Денна 1826 1824 99,8 1309 71 447 25 64 4 580 32 414 23 

Заочна 458 452 98,6 146 32 213 47 93 21 14 3 7 1 

2013 рік 

Денна 1754 1752 99,8 1198 69 479 27 75 4 540 31 430 25 

Заочна 497 495 99,5 172 34 231 47 92 19 26 5 13 3 
 



 

Посилилась практична спрямованість кваліфікаційних робіт та диплом-

них проектів, абсолютна більшість яких виконується з використанням пакетів 

прикладних програм. За останні три роки кількість робіт, наукову або прак-

тичну цінність яких відзначила ДЕК, зросла із 74 до 80 %; рекомендованих до 

впровадження у виробництво – із 60 до 72 %; виконаних на замовлення 

підприємств – із 58 до 65 %. Частину кваліфікаційних робіт та дипломних 

проектів (3 %) студенти захищають іноземними мовами. Передумовою цього є 

викладання низки навчальних дисциплін іноземними мовами. За останні три 

роки їх кількість зросла з 62 до 88 (див. додаток Е). 

Однією з важливих складових систем управління якістю підготовки сту-

дентів є практична підготовка студентів. У Львівській політехніці підтри-

мується належний рівень розвитку матеріально-технічної бази, організацій-

ного, програмно-методичного та кадрового забезпечення практичної підго-

товки студентів. Заслуговує на увагу також досвід роботи щодо використання 

для покращення практичної підготовки студентів філій кафедр, створених на 

передових підприємствах. Їх наявність певною мірою знижує гостроту 

проблеми визначення баз практики, забезпечує ознайомлення студентів із 

сучасними технологіями та новою технікою, науково-технічною інформацією. 

В університеті реалізовано стратегію наскрізної практичної підготовки 

студентів із використанням різних видів аудиторних занять та самостійної 

роботи студентів, яка має необхідне організаційно-методичне, матеріально-

технічне та кадрове забезпечення. Виконання практичних і лабораторних 

робіт забезпечене необхідним обладнанням, лабораторними приміщеннями, 

комп’ютерною технікою та інструктивно-методичними матеріалами. 

Усі види практик забезпечені базами, керівниками від університету та від 

виробництва, відображені в навчальних планах та графіках навчального про-

цесу. Університет у межах власних можливостей здійснює необхідні заходи, 

для того щоб забезпечити належний рівень практичної підготовки майбутніх 

фахівців. 

З метою виявлення, відбору та підтримки студентської молоді, розвитку 

та реалізації її творчих здібностей у Національному університеті «Львівська 

політехніка» щорічно проводяться І та ІІ етапи Всеукраїнської студентської 

олімпіади. Відповідно до наказу МОН України щорічно студенти Львівської 

політехніки беруть активну участь у всеукраїнських студентських олімпіадах 

з навчальних дисциплін, напрямів підготовки та спеціальностей і  посідають 

призові місця (див. рис. 4.4–4.6).  
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Рис. 4.4. Загальна кількість студентів університету,  

які брали участь в олімпіадах 
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Рис. 4.5. Призові місця першого етапу олімпіад 
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Рис. 4.6. Призові місця другого етапу олімпіад 



 

За звітний період у першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

з навчальних дисциплін, напрямів підготовки та спеціальностей взяли участь 

13518 студентів Львівської політехніки, з яких 1989 зайняли призові місця: 

перше місце – 687; друге місце – 696; третє місце – 606. 

У другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних 

дисциплін, напрямів підготовки та спеціальностей взяли участь 803 студенти 

Львівської політехніки, з яких 128 зайняли призові місця: перше місце – 21; 

друге місце – 48; третє місце – 59. 

Національний університет «Львівська політехніка» став організатором 

другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з: 

– навчальної дисципліни «Прикладна лінгвістика»; 

– напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація»; 

– спеціальності «Прикладне матеріалознавство». 

На якість підготовки фахівців істотно впливає наукова робота студентів. 

Організація науково-дослідної роботи студентів (надалі – НДРС) у 

Національному університеті «Львівська політехніка» здійснюється у межах 

навчального процесу і в позанавчальний час (див. рис. 4.7). 

Свідченням ефективності такого підходу є, зокрема:  

– збільшення кількості студентів, які беруть участь у науково-дослідній 

роботі (щороку понад 4200 студентів беруть участь у виконанні науково-

дослідних робіт, з них у середньому 153 – з оплатою із загального та 

спеціального фондів бюджету);  
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Рис. 4.7. Організація НДРС у Національному університеті  

«Львівська політехніка» 



 

зростання майже вдвічі кількості студентів-учасників наукових конфе-

ренцій, конкурсів, виставок (у 2007 р. – 1741, у 2013 р. – 3122 особи);  

збільшення в 2,7 разу (порівняно з 2007 р.) кількості наукових публікацій 

за участю студентів (див. рис. 4.8). 
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Рис. 4.8. Ефективність організації наукової роботи студентів  

у 2007–2013 рр. 

Позитивною є динаміка збільшення кількості студентів, залучених до 

винахідницької діяльності. В середньому за участю студентів щороку подають 

15 заявок на видання патентів на винаходи, отримують 13 рішень про видання 

патентів та 14 – про видання  охоронних документів.  

Підтвердженням високого рівня студентських наукових робіт є перемоги 

у конкурсах та здобуття стипендій. Щороку понад 80 студентів здобувають 

нагороди у всеукраїнських і міжнародних конкурсах, змаганнях, олімпіадах 

(Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук (зокрема, у 2007/08 н.р. перемогу здобули  

11 студентів, у 2008/09 н.р. – 19 студентів, у 2009/10 н.р. – 17 студентів, у 

2010/11 н.р. – 14 студентів, у 2011/12 н.р. – 17 студентів, у 2012/13 н.р. – 

26 студентів), загальнонаціональний конкурсний добір «Завтра.ua», 

Всеукраїнський конкурс «Професіонали майбутнього», Міжнародний конкурс 

з української мови імені Петра Яцика, Міжнародний чемпіонат перегонів 

роботів «Roborace» тощо).  

120 студентів отримують стипендії, премії, гранти (стипендія Президента 

України (зокрема, у 2007–2010 рр. стипендію отримали 8 студентів,  

у 2011 р. – 13 студентів, у 2012 р. – 15 студентів, у 2013 р. – 20 студентів), 

іменна стипендія Верховної Ради України, стипендія «Завтра.ua», стипендія 

DAAD, грант на участь у Літній програмі для молодих  науковців IIASA 



 

(Австрія), обласна премія Львівської облдержадміністрації та Львівської 

обласної ради, обласна іменна премія імені В’ячеслава Чорновола,  премія 

НАН України для студентів ВНЗ тощо). 

Активізувалась робота і в студентських наукових товариствах та гуртках, 

15 з яких створено за останні сім років (зокрема, політологічний гурток, 

студентський кіноклуб, студентське науково-технічне товариство захисту 

інформації, студентський науковий гурток «Фізична та біомедична елект-

роніка», студентський науковий гурток з документознавства та інформаційної 

діяльності, студентський гурток «Галицькі леви» Західного регіонального 

відділення Товариства зварювальників України).  

Велике значення надається інформаційному забезпеченню НДРС. Ко-

рисна інформація щодо конференцій, конкурсів, семінарів, наукових гуртків 

та студентських товариств, які діють в університеті, розміщується на сайті 

«Наука» у розділі «Студентам». Сформовано базу даних тем наукових 

досліджень науковців університету, до виконання яких можуть залучатися 

студенти. Розроблено Положення про організацію науково-дослідної роботи 

студентів Національного університету Львівська політехніка. 

З метою встановлення взаємозв’язків з підприємствами, організаціями, 

фірмами, установами України та інших держав, створення умов для інтеграції 

навчання, науки та виробництва і допомоги студентам, випускникам «Львівсь-

кої політехніки» в їх працевлаштуванні в університеті створено відділ пра-

цевлаштування та зв’язків з виробництвом. 

Основні завдання відділу такі: 

– налагодження безпосередніх контактів з підприємствами та організа-

ціями, створення бази даних потенційних працедавців; 

– маркетинг ринку праці, пошук інформації про вакансії для тимчасової 

та постійної роботи для студентів; 

– організація і проведення презентацій та днів кар’єри фірм, підприємств 

та організацій, які працюють на території України; 

– інформування деканатів, випускових кафедр і студентів університету 

про потреби виробництва в спеціалістах і спільна робота працівників відділу з 

кафедрами із працевлаштування випускників; 

– взаємозв’язок зі службами зайнятості та управліннями праці. З’ясування 

стану безробіття молоді з вищою освітою в регіоні та перспективних напрямів 

розвитку промисловості; 

– розроблення комп’ютерної інформаційно-пошукової системи для праце-

влаштування студентів; 



 

– консультативна допомога студентам з питань оформлення необхідних 

документів та правил поведінки під час конкурсного відбору на підприємстві 

потенційного працедавця; 

– роз’яснення студентам юридичних прав та обов’язків під час пра-

цевлаштування, їх психологічна підготовка. 

Відділ постійно працює над організацією виробничої практики студентів 

університету та контролює хід її виконання, укладає договори з базовими 

підприємствами на проходження практики, оформляє накази на її проведення 

та іншу необхідну документацію. Налагоджено тісні зв’язки з органами 

місцевої влади, підприємствами, установами, організаціями – роботодавцями 

студентів. Укладено угоди про співпрацю з Львівською міськрадою, Горо-

доцькою районною державною адміністрацією Львівської області, низкою 

підприємств західного регіону України.  

В університеті виконуються дипломні та курсові проекти за тематикою 

(понад 90 тем), запропонованою Львівською міськрадою. На деяких 

підприємствах, до яких, зокрема, належать Фізико-механічний інститут  

ім. Г.В. Карпенка НАН України, ДП НДІ «Система», Інститут фізики 

конденсованих систем НАН України, АТ НВО «Термоприлад» ім. В. Лаха, 

завод «Полімер-Електрон» ВАТ «Концерн-Електрон», АТ «Укравтобуспром», 

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. Підстригача НАН 

України, ТзОВ «Росан – цінні папери», ВАТ «Кредобанк», Управління 

державного казначейства у Львівській області, Інститут регіональних 

досліджень НАН України, НДІ НВП «Карат» створено філії кафедр універ-

ситету, де проводяться лабораторні заняття студентів університету, широко 

використовується матеріальна база підприємств, організацій та установ для 

організації виробничої та переддипломної практики.  

У межах партнерства щодо сприяння зайнятості укладено довгострокові 

угоди з львівськими обласним та міським центрами зайнятості, результатами 

виконання яких є організація спільних ярмарків кар’єри, круглих столів, 

конференцій тощо.  

Результатами співпраці з виробництвом на завершальній стадії підго-

товки фахівців є захист дипломних проектів та магістерських кваліфікаційних 

робіт, які виконуються за замовленням виробництва. 

Зворотний зв’язок з випускниками підтримують випускові кафедри та 

Асоціація випускників Львівської політехніки. Асоціація випускників 

Львівської політехніки займається: 

– веденням інформаційної бази даних випускників, забезпеченням зв’язку 

з випускниками, встановленням і підтримкою зв’язків між членами Асоціації, 

зокрема для надання взаємної підтримки і допомоги; 



 

– залученням випускників до добровільної участі в реалізації проектів та 

програм розвитку університету, оснащенням навчальних і наукових лабо-

раторій, удосконаленням матеріальної бази та інфраструктури університету; 

– організацією професійної і соціальної адаптації, сприянням працевлаш-

туванню молодих фахівців – випускників університету; 

– сприянням ресурсному забезпеченню наукових, технологічних, 

культурних і освітніх проектів університету; 

– сприянням досягненню університетом європейських стандартів освіти; 

– сприянням розвитку ефективних форм підвищення професійної кваліфі-

кації членів Асоціації у провідних навчальних закладах України та участі у 

міжнародних програмах навчання; 

– сприянням отриманню університетом грантів, благодійних і цільових 

коштів та майна, які безкоштовно надають українські та іноземні благодій-

ницькі організації і громадяни; 

– сприянням випуску і розповсюдженню періодичних та інших полі-

графічних видань, які популяризують історичні та сучасні досягнення уні-

верситету, її випускників; 

– заснуванням іменних стипендіальних програм для заохочення кращих 

студентів університету; 

– заснуванням іменних наукових програм для розвитку науки. 

Робота відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом у звітний 

період була спрямована на сприяння працевлаштуванню студентів та випуск-

ників, моніторинг ринку праці західного регіону України, налагодження 

співпраці з роботодавцями, пошук робочих місць для студентів та випуск-

ників університету і організацію усіх видів практики студентів.  

Конкурс абітурієнтів та рівень працевлаштування випускників є основою 

для затвердження в МОН обсягів державного замовлення, формування 

переліку баз практики та потенційних роботодавців, налагодження з ними 

прямих зв’язків, забезпечення можливостей підвищення рівня професійно-

практичної підготовки фахівців загалом. 

Попит визначається кількістю укладених угод на підготовку та праце-

влаштування випускників, вакансій, заявлених підприємствами на ярмарках 

кар’єри, запитів підприємств, які надходять в університет. 

В університеті впроваджено ринкові методи працевлаштування випуск-

ників, які полягають у розробленні та втіленні комплексу випереджувальних 

заходів, які забезпечують визначення місць подальшої роботи студентів ще 

під час навчання. 



 

Зокрема, в 2013 році відділ працевлаштування організував і провів два 

ярмарки кар’єри (22-й 23.05.2013 р. і 23-й 16.10.2013 р.) у співпраці з облас-

ним центром зайнятості. 

Динаміку участі роботодавців у ярмарках кар’єри подано на рис. 4.9. 

Динаміку кількості вакансій для претендентів на працевлаштування, 

зокрема випускників ВНЗ, які подають роботодавці-учасники ярмарків впро-

довж останніх семи років, відображено на рис. 4.10. 
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Рис. 4.9. Динаміка кількості роботодавців – учасників ярмарків кар’єри, 

організованих Львівською політехнікою 
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Рис. 4.10. Результати проведення ярмарків кар’єри 
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В університеті налагоджено партнерські зв’язки з підприємствами 

(установами, організаціями) і практикується укладання угод про співпрацю, 

партнерство і ділове співробітництво. Зокрема, в 2011 році Національний 

університет «Львівська політехніка», Державний центр зайнятості, Асоціація 

«Інформаційні технології України», Львівська обласна державна адміністрація, 

Львівська міська рада, Львівський кластер ІТ- та бізнес-послуг та Львівський 

національний університет імені Івана Франка підписали меморандум щодо 

розвитку партнерських відносин та поглиблення співпраці.  

У 2013 році з потенційними роботодавцями укладено 41 угоду про 

співпрацю, партнерство і ділове співробітництво і 2129 тристоронніх угод зі 

студентами першого курсу фахового рівня підготовки, які передбачають 

проходження практики та працевлаштування випускників. Крім того, для 

організації виробничої практики в 2013 році укладено понад 2500 угод щодо 

практики студентів з підприємствами України з використанням інформаційної 

електронної системи «Випускник – працевлаштування». 

Об’єднання зусиль університету і бізнесу дає можливість підвищити 

рівень професійно-практичної підготовки фахівців, здатних конкурувати на 

ринку праці. 

В університеті розроблено та затверджено форми тристоронніх угод на 

підготовку і працевлаштування випускників за рахунок державного замов-

лення та замовлень юридичних і фізичних осіб. Основною проблемою під час 

їх укладання є обмеження, накладені положеннями Постанови КМУ від 

22.08.1996 р. № 992, щодо працевлаштування тільки на підприємства дер-

жавної форми власності. Кількість випускників, які навчалися за держзамов-

ленням і отримали скерування на роботу згідно з укладеними тристоронніми 

угодами впродовж останніх п’яти років, показано на рис. 4.11. 
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Рис. 4.11. Кількість випускників Львівської політехніки,  

які навчались за держзамовленням і отримали скерування  

згідно з укладеними тристоронніми угодами 



 

Інформаційно-аналітична система «Випускник–працевлаштування» 

(ІАСВП), яка розроблена та впроваджена в університеті, призначена для 

оперативного опрацювання документів, пов’язаних з обліком та аналізом 

рівня фахової підготовки студентів та кар’єри випускників, а також зв’язків з 

ймовірними роботодавцями. Пошук підприємств можна оперативно прово-

дити за кодами ЄДРПОУ. Станом на січень 2014 року в банк даних цієї 

інформаційно-аналітичної системи внесено інформацію про 34780 під-

приємств (установ, організацій) – потенційних роботодавців, випускників 

університету, а також баз проходження практики.  

Базу даних потенційних роботодавців постійно доповнюють і 

оновлюють працівники відділу працевлаштування та зв’язків з вироб-

ництвом. Уся документація щодо проходження практики студентами 

Львівської політехніки оформляється тільки з використанням інформаційно-

аналітичної системи. 

У 2013 році відділ працевлаштування провів презентації в університеті 

компаній Google, АТ «Артеріум», SKF, «Філіп Моріс Україна», майстер-клас з 

управління часом провели фахівці підрозділу персоналу компанії JTI, компанії 

КПМГ, відбувся цикл презентацій конкурсів молодіжних проектів «Lviv 

Young Project» Львівської міської ради за загальної участі понад 300 студентів 

старших курсів тощо. 

Для обміну досвідом з питань ринку праці та працевлаштування ви-

пускників відділ брав участь у роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми 

та перспективи» (Львів, 22–24 травня 2013 року), восьмої Міжнародної 

науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи працевлашту-

вання випускників вищих навчальних закладів» (ДонНУЕТ, Донецьк, 

12.11.2013 р.), першого Національного форуму «Бізнес і університети»  

(м. Київ, 27.11.2013 р.). У межах тематичних зустрічей з експертами  

сфери управління персоналом та керівниками компаній, організованих  

ЛМР, вивчали досвід Польщі щодо ефективного працевлаштування, 

реалізуючи проект «Пошук нових механізмів працевлаштування молоді» 

(Жешув, 10–16.02.2013 р). 

У Національному університеті «Львівська політехніка» згідно з навчаль-

ними планами підготовки студентів фахового рівня підготовки в 2013/14 н. р. 

впроваджено дисципліну «Чинники успішного працевлаштування  

за фахом».  



 

Метою згаданого курсу є формування у студентів практичних навичок 

щодо працевлаштування в умовах ринкової економіки. Під час викладання 

курсу застосовують методи рольових і ділових ігор, тестові методики, 

презентації з вибраної проблематики. В курсі передбачена обов’язкова участь 

студентів у роботі ярмарків кар’єри, тренінгах і презентаціях роботодавців, які 

проводяться у Львівській політехніці за сприяння відділу працевлаштування 

та зв’язків з виробництвом. Контрольні роботи з цього курсу мають обов’яз-

кове творчо-аналітичне спрямування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ  

ІНФРАСТРУКТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

За останні декілька років інформаційні ресурси та ІТ-інфраструктура 

університету перетворилися на невід’ємний атрибут навчального та наукового 

життя. Для комплексного вирішення завдань інформатизації Національного 

університету «Львівська політехніка», забезпечення інформаційних потреб 

підрозділів, планування організаційних заходів та потреб у технічних та 

фінансових ресурсах розроблено План інформатизації Національного універ-

ситету «Львівська політехніка» та складаються щорічні плани робіт про-

фільних ІТ-підрозділів. 

План визначає основні напрями робіт (розділи), окремі проекти (завдан-

ня) та конкретні роботи, які потрібні для виконання завдань інформатизації. 

Для усіх елементів плану визначено пріоритетність та послідовність вико-

нання, терміни виконання, відповідальних виконавців та форми звітності. 

Виконують завдання плану інформатизації два профільні підрозділи – 

Центр інформаційного забезпечення (ЦІЗ) та Навчально-технічний центр 

мережевих технологій (НТЦМТ), а також фахівці навчально-наукових 

інститутів Національного університету «Львівська політехніка». 

Для кращої координації робіт з інформатизації інститутів та окремих 

підрозділів університету призначено системних адміністраторів ННІ, які 

надають консультаційну та технічну допомогу працівникам своїх підрозділів, 

допомагають роз’яснити підрозділам можливості наявних університетських 

інформаційних ресурсів та технологій, допомагають у впровадженні нових 

сервісів, мають делеговані від ЦІЗ повноваження з адміністрування облікових 

записів працівників та студентів у загальноуніверситетському реєстрі 

користувачів, модерують розділи ННІ у ВНС. 

Розбудована сучасна інформаційна мережа університету та студмістечка з 

23 корпусів та 12 гуртожитків. Мережа забезпечує постійний швидкісний 

доступ до інформаційних ресурсів університету та Інтернету та має понад 

8500 під’єднань і 21 WiFi-точку доступу. Мережа забезпечує доступ до 

ресурсів університету на швидкості 100 Мбіт/с, а до Інтернету на швидкості 

3–10 Мбіт/с. Безпровідна WiFi-мережа працює у шести корпусах та забезпечує 

доступ як до сайтів університету, так і до Інтернету. 

Із 2007 р. суттєво оновлено та збільшено парк комп’ютерної техніки та 

периферійного обладнання. За 2007–2013 рр. комп’ютерний парк зріс з 3000 

до майже 6000 ПК (див. рис. 5.1). Значна частина ПК укомплектована 

периферійним обладнанням (принтери, сканери,  мультимедійні засоби тощо).  
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Рис. 5.1. Динаміка кількості комп’ютерів та мережевих розеток  

в кампусі університету 
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Рис. 5.2. Динаміка кількості проекторів в університеті 

Для ефективного використання ПК активно впроваджується безкоштовне 

програмне забезпечення, закуповується комерційне програмне забезпечення. 

За 2007–2014 рр. університет закупив більш ніж  2500 різноманітних ліцензій 

 Мережеві розетки в кампусі 



 

на ПЗ. Прикладом успішної співпраці за академічними програмами є 

отримання за передплатою безкоштовних 125 академічних ліцензій на 

продукти AutoDESK для встановлення в ІНКК та співпраця з Microsoft. За 

2012–2013 рр. університет обладнав 28 лекційних аудиторій інтерактивними 

мультимедійними проекторами та закупив для кафедр 74 мультимедійні 

проектори (див. рис. 5.2). 

З грудня 2009 р. діє загальноуніверситетський інформаційно-навчальний 

комп’ютерний комплекс: це 18 сучасних комп’ютерних лабораторій, облад-

наних 260 ПК з доступом до мережі Інтернет (див. рис. 5.3). ІНКК забезпечує 

проведення навчальних занять, самостійну роботу працівників та студентів. 

У лабораторіях ІНКК працює 

спеціалізований електронний читаль-

ний зал, у якому надається доступ до 

передплачених електронних ресурсів 

бібліотеки, проводяться семінари та 

консультації для читачів. Допомага-

ють у пошуку інформації та користу-

ванні електронними та паперовими 

ресурсами чергові бібліотекарі. 

У лабораторіях ІНКК та комп’ю-

терних класах створено умови для 

ефективного використання приклад-

ного програмного забезпечення. До-

ступні для студентів та викладачів під час виконання наукових та навчальних 

завдань ліцензійні системи AutoCad, ArchiCAD, ArcGIS, Delcam, Femap-

Nastran, КОМПАС-3D, MATLAB&Simulink, Unigrafik тощо. 

Комп’ютерна мережа ІНКК забезпечує роботу 280 портів зі швидкостями 

від 100 MBs (комп’ютери у лабораторіях) до 1 Gbs (магістральні лінії, 

з’єднання комутаторів, сервери ІНКК). Мережа ІНКК під’єднана до ком-

п’ютерної мережі університету, що дає можливість повноцінно користуватись 

усіма інформаційними ресурсами університету з більш ніж 260 робочих місць. 

Загальні витрати на інформаційно-комунікаційну інфраструктуру в 2008–

2013 рр. становили: 8 млн грн. на розбудову мереж у навчальних корпусах та 

студмістечку, 13.9 млн грн. на закупівлю комп’ютерного обладнання та 2 млн 

грн. на програмне забезпечення. 

З 2008 р. активно розвиваються електронні комунікації у межах уні-

верситету та зв’язок університет–партнери. 

 

Рис. 5.3. Вигляд комп’ютерного класу  

в ІНКК 



 

Частину внутрішнього паперового документообігу замінила електронна 

пошта університету та система колективного документообігу Grоupwіse. 

Grоupwіse використовується для адміністративної комунікації між ректо-

ратом, канцелярією та підрозділами університету. Засобами Grоupwіse 

користуються понад 150 керівників підрозділів. 

Електронна пошта почала активно використовуватись для комунікації 

працівників у 2008–2009 рр. Завдяки власному поштовому серверу забез-

печується комунікація між підрозділами, викладачами та студентами тощо. 

Сьогодні усім працівникам університету надано безкоштовну електронну пош-

ту, і вже приблизно 2000 викладачів та працівників користуються її послугами. 

Впроваджується безкоштовна електронна пошта для студентів та ас-

пірантів університету для якіснішого забезпечення навчального процесу, 

проте це, безперечно, вимагає збільшення дискових ресурсів ЦІЗ. 

Для оптимізації витрат на обчислювальні ресурси університету розпочато 

проект упроваждення «хмаркових» поштових сервісів Google і Microsoft для 

студентів та працівників. Це дасть змогу зменшити навантаження на поштову 

систему університету та забезпечувати студентів поштовим сервісом після 

завершення навчання. Для «хмаркового» сервісу зареєстровано спеціальний 

домен LPNU.UA. 

Велику роль у спрощенні комунікації відіграє можливість подання 

електронних форм та електронних документів засобами пошти та Grоupwіse 

від кафедр та інших підрозділів університету. 

Прикладом переведення документообігу в електронну форму можна 

вважати роботу ЦІЗ та підрозділів з адміністрування сайта університету та 

публікацію новин. У цій діяльності не використовуються паперові документи, 

подання тощо. 

Розроблені та успішно пройшли апробацію у двох ННІ програмні засоби 

для роботи з електронними відомостями оцінювання знань студентів. Ці 

електронні засоби істотно спрощують роботу викладачів і деканатів та при-

швидшують процедуру заповнення відомостей, зменшують кількість 

механічних помилок під час їх заповнення. Сьогодні підсистема «Електронні 

відомості» вже готова для масового використання викладачами та деканатами 

університету, до роботи із сервісом залучено викладачів ІТРЕ, ІКНІ, ІГСН. 

Перспективними завданнями для сервісу «Електронні відомості» є 

створення профілю студента з оцінками  та інтеграція з ВНС. 

Упроваджуються електронні засоби паспортизації комп’ютерних класів 

та підготовки документів про переміщення комп’ютерної техніки,  інформа-

ційна система обліку ІТ-ресурсів. Документація на переміщення ПК з 2013 р. 

готується з використанням спеціалізованої інформаційної системи. 



 

Результатом створення електронних паспортів та електронного обліку ПК 

та ПЗ є покращення аналізу забезпеченості ІТ-засобами та ПЗ підрозділів та 

навчального процесу. Оновлена система обліку дасть можливість 

обліковувати не лише ІТ, а й приміщення та інші ресурси університету. 

Упроваджуються електронні засоби підтримки користувачів та роботи з 

партнерами. 

Впроваджено сервіс «Електронна приймальня Львівської політехніки». 

Сервіс призначений для надсилання електронних запитів до ректора уні-

верситету. Запити можуть надіслати усі користувачі Інтернету. Відповіді на 

запит можна отримувати як через веб-інтерфейс, так і електронною поштою. 

Впроваджено Helpdesk систему для працівників НТБ. Усі завдання та 

проблеми, пов’язані з інформатизацією НТБ, електронними документами та 

сервісами, обліковуються, плануються та контролюються з використанням 

програмного забезпечення GLPI. 

Створено і запроваджується сайт для автоматизації роботи програмних та 

організаційних комітетів наукових конференцій, створення електронної редко-

легії конференції. Перспективою цього сервісу є створення повноцінної елект-

ронної редколегії конференцій і збірників наукових праць університету та 

інтеграція з електронним науковим архівом та ІС видавництва університету. 

Для автоматизації кадрового діловодства університету розроблена ІС 

«Відділ кадрів», яка забезпечує інтеграцію всіх кадрових завдань у єдиному 

інформаційному просторі, має широкий спектр функціональних можливостей, 

охоплює весь комплекс задач, що виконує відділ кадрів, та дає змогу 

автоматизувати всю роботу цього відділу.  

Виконуються роботи з упровадження автоматизованої системи контролю 

доступу у навчальні корпуси з використанням пластикових посвідчень 

працівників університету та студентських квитків. Закуплено обладнання для 

друку пластикових посвідчень працівників. З використанням ІС «Відділ 

кадрів» формується база даних для виготовлення посвідчень. 

Поліпшення якості навчання, інтенсифікація навчального процесу і пере-

хід на нові технології потребують упровадження у навчальний процес 

різноманітних автоматизованих навчальних систем. З цією метою у ЦІЗ 

створено лабораторію інноваційних навчальних технологій. 

З 2008 р. упроваджується інформаційно-навчальна система електронного 

методичного забезпечення «Віртуальне навчальне середовище Львівської по-

літехніки» (ВНС) (див. рис. 5.4). Розроблено та впроваджено «Положення про 

електронні навчальні видання Львівської політехніки», яке регулює процес 

створення електронних матеріалів та визнання їх методичними працями. 



 

 

Рис. 5.4. Веб-сайт Віртуального навчального середовища 

З 2009 р. на курсах підвищення кваліфікації з розроблення електронного 

методичного забезпечення на безкоштовній платформі Moodle навчались 402 ви-

кладачі. Закінчивши курси, кожен слухач розробляє та розміщує у ВНС елект-

ронний комплекс методичного забезпечення з дисципліни, яку викладає. 

На 10 лютого 2014 р. розроблено та сертифіковано 697 електронних 

навчально-методичних комплексів у ВНС.  

З метою захисту інтелектуальної власності на електронні навчальні ви-

дання автору чи співавтору (колективу) видається відповідний сертифікат 

(див. рис. 5.5). 

Доступом до ВНС можуть скористатись усі викладачі та студенти 

університету.  

В університеті розроблена та впроваджена комп’ютерна система 

тестування знать студентів (працює з весни 2010 р.). Платформою для системи 

комп’ютерного тестування вибрано безкоштовну систему OpenTest. 

Для підвищення якості та оперативності управління навчальним про-

цесом упроваджено комплекс інформаційних систем супроводу навчального 

процесу: «Деканат», «Абітурієнт», «Навчальні плани», «Випускник –праце-

влаштування», «Розклад»: 

– ІС «Деканат» забезпечує автоматизацію роботи деканатів ННІ та обліку 

й аналізу успішності студентів університету;  



 

 

Рис. 5.5. Сертифікат про визнання інформаційного ресурсу  

у ВНС ЛП методичного процесу 



 

– ІС «Абітурієнт» забезпечує можливість проведення вступної кампанії та 

формує інформацію для систем «Деканат» та ЄДЕБО; 

– ІС «Навчальні плани» забезпечує створення, аналіз навчальних планів, 

розрахунок навантаження викладачів, контроль якості даних та резервне 

збереження інформації; 

– ІС «Випускник – працевлаштування» використовується для 

автоматизації роботи ДЕК, обліку та аналізу даних про практики, дипломне 

проектування, працевлаштування студентів;  

– ІС «Розклад» забезпечує формування розкладу навчальних занять та 

екзаменів, для зручності створено пошукові механізми, щоб викладачі та 

студенти могли переглядати розклад з доступом з Інтернету. 

Продовжується консолідація даних інформаційних систем супроводу 

навчального процесу. Головні навчальні та управлінські підрозділи 

університету нині отримують інформаційні сервіси для пошуку, аналізу або 

збереження даних із загальноуніверситетських інформаційних систем. 

Завершено інформатизацію головних технологічних процесів у НТБ. Для 

зручності створено та розміщено на сайті електронний каталог НТБ (містить 

інформацію про понад 963 тисячі документів), запроваджено єдиний 

читацький квиток для студентів на основі студентського квитка, створено 

сучасні електронні та гібридний читальні зали, організовано місця для 

самопідготовки та роботи з Інтернетом.  

Для забезпечення студентів та працівників університету навчальними та 

науковими матеріалами у електронній формі з можливістю дистанційного 

доступу створено спеціалізовані інформаційні ресурси. До найбільших ресур-

сів належать «Віртуальне навчальне середовище» та «Електронний науковий 

архів», спеціалізований сайт електронного каталогу бібліотеки.  

Для оперативного доступу працівників та студентів до сучасної іноземної 

та вітчизняної літератури використовуються технології електронних та 

онлайн-бібліотек. У комп’ютерній мережі університету та у бібліотеці 

надається доступ до: інформаційних ресурсів SpringerLink; HINARY; Polpred; 

Passport GMID; Scopus; електронних книжок та журналів на платформі 

видавництва ЦУЛ; ARDI; БиблиоРоссика, EBSCOhost тощо. Електронними 

книгами та матеріалами з цих ресурсів користується щорічно понад 3000 

користувачів. 

З 2008 року розпочато формування фонду електронних документів НТБ. 

Студентам і науковцям доступні локальні електронні наукові та навчальні 

видання університету. З локальної мережі бібліотеки надається доступ до 3670 

електронних документів (книг та методичних матеріалів). Створений у 2009 р. 



 

сайт «Електронний науковий архів» забезпечує доступ до 21000 статей тез 

конференцій та інших матеріалів. Доступ до усіх власних та передплачених 

електронних ресурсів надається працівникам та студентам безкоштовно. 

Активно використовуються можливості мережі Інтернет. Розроблено веб-

каталог освітніх послуг Львівської політехніки, в якому наведено детальну 

інформацію про напрями підготовки та спеціальності, навчальні плани, зміст 

навчальних дисциплін. Інформація подана українською та англійською 

мовами. 

Створено спеціалізований сайт «Наука», що висвітлює наукову діяльність 

університету та інформацію, корисну для науковців, аспірантів, претендентів 

на гранти тощо.  

Електронну енциклопедію Львівської політехніки наповнено 700 стат-

тями про університет та його працівників. 

Створено спеціалізований сайт для вступної кампанії http://vstup.lp.edu.ua. 

Сайт забезпечує інформування абітурієнтів та надання консультацій як 

упродовж вступної кампанії, так і після її завершення. 

Розвиток університетських інтернет-ресурсів відображається у покра-

щенні спеціалізованих рейтингів. Прикладом цього є те, що у липні 2013 р. у 

міжнародному рейтингу університетів за рівнем присутності (Webometrics) 

електронний науковий архів університету зайняв 302-ге місце серед 1650 

учасників рейтингу та третє місце серед учасників з України.  

Після вивчення можливостей та перспектив дистанційного навчання у 

Львівській політехніці на Вченій раді університету прийнято ухвалу про 

впровадження технологій дистанційного навчання.  

Для того щоб уможливити впровадження технологій дистанційного 

навчання, усіх студентів забезпечено спеціальним логіном для доступу до 

ВНС, електронної пошти та інших мережевих сервісів університету. 

Розширюється функціонал ВНС та збільшується кількість навчальних ма-

теріалів у ВНС. Зокрема, впроваджено модулі відеолекцій, тестування, форум 

тощо. 

Формуються електронні бази тестових питань у формі тестів Moodle, 

OpenTest, ККР. Розроблено проект обладнання спеціалізованої мульти-

медійної лабораторії з підготовки і проведення відеолекцій та відеокон-

ференцій. Забезпечено якісні та стабільні мережеві комунікації для роботи ви-

кладачів з Інтернетом та сервісами університету. Розробляється план упро-

вадження технологій дистанційного навчання для одного з напрямів під-

готовки, починаючи з 2014 н. р. 

http://vstup.lp.edu.ua/


 

Успішний інформаційний супровід навчального та наукового процесу 

університету покликана забезпечувати бібліотека – посередник між потоком 

інформації, що постійно зростає,  та її користувачами. 

Модернізація навчального процесу в Львівській політехніці відповідно до 

вимог Європейського простору вищої освіти ставить перед бібліотекою 

завдання – працювати динамічно й відкрито, згідно зі світовими стандартами 

інформаційного забезпечення освіти і науки, формує нові пріоритети та 

орієнтири діяльності. 

В умовах дослідницького університету актуалізується роль бібліотеки як 

інформаційного та культурно-просвітницького структурного підрозділу, зрос-

тає її значення в науково-дослідному, освітньому, інформаційному, вихов-

ному процесах, розширюються основні завдання, головним із яких стає фор-

мування максимально доступного єдиного інформаційного простору. 

Бібліотека як науково-інформаційна база університету в 2007–2014 рр. 

виконувала стратегічні завдання, які полягали у:  

 розширенні її інформаційного потенціалу за рахунок створення влас-

них інформаційних ресурсів та наданні широкого доступу до її документних 

та електронних ресурсів; 

 формуванні, збереженні та всебічному розкритті фонду документів; 

 здійсненні оперативного та якісного обслуговування користувачів; 

 розвитку та удосконаленні науково-дослідної роботи бібліотеки; 

 просвітницькій діяльності через популяризацію досягнень вітчизняної 

та світової науки і культури; 

 підвищенні професійного рівня працівників бібліотеки відповідно до  

сучасних вимог щодо інформаційно-бібліотечного обслуговування; 

 формування інформаційної культури користувачів як необхідної 

адаптації до діяльності в інформаційному суспільстві. 

 Бібліотека зарахована до І групи бібліотек за оплатою праці.  Її штат  

налічує  109 одиниць. У бібліотеці працює 11 відділів, у 2007 році створено 

відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення. 

Щоб допомогти працівникам та студентам університету, читачам біб-

ліотеки знайти найкоротший шлях до інформації, у 2007 році створено сайт 

НТБ (http://library.lp.edu.ua). 

Бібліотечний фонд нараховує 1.840.714 примірників документів. Протя-

гом року до фонду бібліотеки надходить у середньому близько 20 тис. різно-

манітних видань, зокрема електронних.  

http://library.lp.edu.ua/


 

 

Рис. 5.6. Надходження до фонду бібліотеки 

Щороку бібліотека передплачує приблизно 170 назв  газет  та журналів, 

серед яких електронні журнали і газети, зокрема електронні версії рефе-

ративних журналів ВІНІТІ. Загалом на передплату періодичних видань ви-

діляється близько 600 тис. гривень на рік. 

Основа якісного формування бібліотечного фонду  – його відповідність 

напрямам підготовки фахівців та наукових досліджень. Проте в сучасних 

умовах доводиться співвідносити потреби в оновленні фонду з фінансовими 

можливостями університету. Тому бібліотека, намагаючись забезпечити 

користувачів новою літературою, забезпечує доступ до різноманітних елект-

ронних повнотекстових баз даних, зокрема передплачує доступ до елект-

ронних підручників Центру учбової літератури. 

Триває робота з формування фонду електронних документів НТБ. Біб-

ліотека отримує електронні копії  видань, що  друкує  видавництво Львівської 

політехніки (наукові збірники, вісники, навчально-методичні видання), а 

також авторефератів дисертацій, які приєднуються до бібліографічних описів  

друкованого видання в електронному каталозі. 

З метою інформування користувачів бібліотеки про нові навчально-

методичні видання до електронного каталогу вноситься інформація про 

сертифіковані навчально-методичні комплекси (електронні видання), які роз-

міщені у Віртуальному навчальному середовищі університету. 



 

Бібліотека веде базу даних «Книгозабезпеченість», яка передбачає авто-

матичний розрахунок книгозабезпеченості для усіх дисциплін, що вивчають в 

університеті. 

Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів у НТБ визна-

чається науково-дослідною, навчальною, педагогічною, виховною роботою 

Львівської політехніки та реалізується через упровадження інформаційно-

комунікаційних технологій та донесення до користувачів інформації про 

наявні документи та електронні ресурси і забезпечення доступу до них.  

Бібліотечно-бібліографічне обслуговування  користувачів спрямовано на 

забезпечення якісного і повного задоволення науково-інформаційних потреб 

викладачів, наукових працівників і студентів університету та здійснюється за 

допомогою семи абонементів у шести читальних залах НТБ. У бібліотеці з  

2009 року працюють два спеціалізовані читальні зали (електронний та гіб-

ридний) з 23 автоматизованими робочими місцями для користувачів бібліотеки, 

які забезпечують доступ до онлайнових наукових інформаційних ресурсів. 

У бібліотеці з 2007 року працює багатофункціональна автоматизована 

бібліотечна система «УФД/Бібліотека». Усі корпуси бібліотеки з’єднані з 

комп’ютерною мережею університету. Бібліотека обслуговує користувачів у 

автоматизованому режимі на всіх пунктах видання. 

Для виконання стратегічних завдань бібліотеки з обслуговування корис-

тувачів протягом останніх років розширено наявні та створено нові можли-

вості доступу користувачів до джерел інформації. Кількість автоматизованих 

робочих місць у НТБ – 123, з них для користувачів – 25, з доступом до 

Інтернету – 123 (див. рис. 5.7). 
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Рис. 5.7. Кількість автоматизованих робочих місць у НТБ 



 

Загалом у бібліотеці зареєстровано 20188 користувачів, із них за єдиним 

обліком – 19618, віддалених користувачів – 2403. Щороку всі структурні під-

розділи бібліотеки надають послуги понад 60 тис користувачів усіх категорій.  

У 2013 році видано документів різних видів – 1049485, з них – елект-

ронних видань – 14417. До електронного каталогу протягом року звернулося 

61867 користувачів. Значно збільшилася кількість звернень на веб-сайт біб-

ліотеки і становила у 2013 році 153325 звернень (у 2012 р. – 112116). 

 

Таблиця 5.1 

Статистика діяльності НТБ 

Роки 
Кількість 

користувачів НТБ 

Кількість 

відвідувань НТБ 

Кількість виданих 

документів 

2007 26.219 560.884 2.019.706 

2008 28.054 604.457 2.039.019 

2009 23.557 366.882 1.272.390 

2010 20.992 361.616 1.269.446 

2011 22.170 430.708 1.402.725 

2012 22.443 427.487 1.044.259 

2013 19.618 478.200 1.049.485 
 

 Розгалужений довідково-бібліографічний апарат бібліотеки пропонує 

користувачам систему традиційних каталогів і картотек, а також електронний 

каталог. З 2007 року розкриття документних ресурсів бібліотеки відбувається 

через поповнення електронного каталогу, бази даних якого містять понад  

350 тис. записів, що охоплюють більш ніж 1 млн 20 тис. примірників бібліо-

течного фонду. В електронному каталозі здійснюється інформаційна під-

тримка баз даних: «Історія Львівської політехніки», «Праці вчених та 

працівників Національного університету «Львівська політехніка», «Проблеми 

вищої школи», «Актуальні питання в соціально-економічній періодиці», «Біб-

ліотекознавчі матеріали». У базі даних «Праці вчених Львівської політех-

ніки», яка містить бібліографічні описи публікацій вчених університету за всі 

роки їх діяльності,  сьогодні близько 30 тис. публікацій, вона є основою для 

укладання зведеного покажчика-щорічника «Друковані праці Національного 

університету «Львівська політехніка» (див. рис. 5.8). 

З 2009 року бібліотека розпочала ведення повнотекстової бази інститу-

ційного репозитарію університету «Електронний науковий архів» (ЕНА) 

(http://ena.lp.edu.ua), який поповнюється науковими публікаціями, що сприяє 

доступу до інформаційних  ресурсів та їх поширенню. Працівники універ-

ситету можуть розміщувати в ньому результати своїх наукових досліджень. 



 

Архів уже містить майже 21 тис. повнотекстових електронних документів 

(див. рис. 5.9). Починаючи з 2012 року, інтегровано базу даних «Праці вчених 

Львівської політехніки» та «Електронний науковий архів»,  і тепер 

бібліографічні описи містять посилання на повнотекстові аналоги цих пуб-

лікацій. Це дає можливість користуватися в електронному вигляді потрібним 

документом, знайшовши його в електронному каталозі.  

Основна мета ЕНА – забезпечення користувачам безперешкодного 

доступу до наукових праць у вигляді електронних матеріалів незалежно від  

місця  перебування користувачів, а також пропаганда досягнень українських 

вчених, сприяння зростанню популярності університету через представлення 

його наукової продукції у глобальній мережі, збільшення цитованості науко-

вих публікацій.  
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Рис. 5.8. Кількість інформаційних записів  

у електронному каталозі НТБ, тис. од. 

 

Рис. 5.9. Кількість документів у електронному архіві НТБ 



 

Станом на 2014 р. у Світовому рейтингу репозитаріїв (The Ranking Web of 

World repositories) електронний архів Національного університету «Львівська 

політехніка» посідає 392-ге місце серед 1746 світових і третє місце серед  

36 репозитаріїв України, що свідчить про його авторитет та упізнаваність 

серед членів світової наукової спільноти. 

Бібліотека постійно працює над розширенням наявних та створенням 

нових можливостей доступу користувачів бібліотеки до джерел інформації, 

зокрема до електронних, – як на постійній основі, так і організовуючи надання 

тестових доступів. 

Активно триває робота над розширенням переліку електронних сервісів, 

що надаються користувачам. Протягом останніх років у НТБ виконано низку 

завдань інформатизації бібліотеки, які є основою для її подальшого розвитку. 

Вдосконалено інформаційне забезпечення для надання нових електронних 

послуг – визначення УДК/ББК за допомогою спеціальної форми на веб-сайті 

бібліотеки. Впроваджено послугу «Електронне звернення» для поліпшення 

співпраці між бібліотекою та її користувачами. Розпочала працювати форма 

для отримання послуги міжбібліотечного абонементу. 

Користувачам з ноутбуками у бібліотеці надається доступ до мережі 

університету та Інтернету за допомогою технології WiFi. 

На веб-сайті бібліотеки постійно працює онлайн-інформаційна система – 

«Список літератури до дисциплін», що дає змогу опрацьовувати/моди-

фікувати список літератури до вибраної дисципліни. Тільки за останній рік цю 

систему відвідало понад 2000 користувачів.  

Соціокультурна діяльність бібліотеки пов’язана з основними подіями 

суспільного життя університету та України загалом. Інтеграція бібліотеки в 

національний і міжнародний культурний простір забезпечується участю в 

науково-практичних конференціях, нарадах, семінарах. 

З 2009 року бібліотека щороку організовує науково-практичну конфе-

ренцію «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного 

суспільства», яка з 2012 року набула статусу міжнародної. 

Протягом останніх п’яти років бібліотека організовує міжвишівський 

семінар для бібліотек західного регіону України «Особливості роботи системи 

«УФД/Бібліотека» у бібліотеці вищого навчального закладу». 

Протягом останніх років бібліотека здійснила низку заходів з підвищення 

рівня інформаційної культури для студентів, викладачів і працівників 

університету. Для ширшого залучення викладачів і студентів до електронних 

ресурсів, доступ до яких надає бібліотека, проводяться дні інформації для 

кафедр університету. З метою інформування кафедр про запроваджені інновації 

бібліотека організовує регулярні зустрічі з консультантами від кафедр. 



 

Проводяться також заходи, спрямовані на адаптацію у вищий навчальний за-

клад студентів-першокурсників «Бібліотека відкриває двері першокурсникам». 

У напрямі розвитку партнерства і співпраці бібліотека підтримує парт-

нерські стосунки з провідними бібліотеками України та Європи, зокрема з 

Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського, Латвійською ака-

демічною бібліотекою, бібліотеками Краківської та Лодзької політехнік, 

Слов’янською бібліотекою Національної бібліотеки Чехії, Львівською науковою 

бібліотекою ім. В. Стефаника, бібліотеками вищих навчальних закладів України.  

Завдяки налагодженій співпраці зі Слов’янською бібліотекою Націо-

нальної бібліотеки Чехії (м. Прага) бібліотека розпочала формування колекції 

рідкісних видань «Українські суспільно-політичні і літературні діаспорні 

видання». 

Налагоджено партнерські стосунки з Фундаментальною бібліотекою 

Білоруського державного університету та Науковою бібліотекою Національ-

ного технічного університету (м. Мінськ). 

Співпраця з бібліотекою Краківської політехніки і бібліотекою Техніч-

ного університету м. Лодзь стала початком  тіснішого співробітництва, а саме 

організації спільних міжнародних заходів: міжнародної конференції у 

Львівській політехніці та семінару трьох політехнік з обговоренням інно-

ваційних технологій роботи бібліотек, що проходили у Лодзі (2012 р.) та у 

Кракові (2013 р.), а наступну зустріч заплановано провести у бібліотеці 

Львівської політехніки. 

У 2011 році бібліотека підписала угоду про партнерство зі Світовою 

цифровою бібліотекою (World Digital Library), створеною за підтримки 

ЮНЕСКО, яка покликана сприяти міжнародному та міжкультурному взаємо-

розумінню, представляти вільно та безперешкодно через Інтернет у багато-

мовному форматі найкращі зразки культурної спадщини різних країн світу. 

Спрямування навчально-виховного процесу університету на гуманітарне 

просвітництво бібліотека розвиває засобами культурно-просвітницької роботи, 

популяризуючи науково-технічну, соціальну, економічну та художню літературу. 

Проводяться культурно-просвітницькі заходи, літературно-художні вечори, те-

матичні огляди, щороку організовується близько 100 книжково-журнальних вис-

тавок. Привертають увагу віртуальні виставки, що розміщуються на сайті бібліо-

теки. Особливо популярні виставки про видатних учених Львівської політехніки. 

Бібліотека співпрацює з Форумом видавців у Львові, спільно  організовує 

різноманітні заходи з популяризації сучасної книги. 

У бібліотеці упроваджуються інноваційні форми і методи роботи, пов’язані 

з популяризацією читання, зокрема у 2013 році відкрито пункт буккросингу. 



 

Новим напрямом зв’язків з громадськістю у 2012 році стало створення ін-

формаційного бюлетеня НТБ «Бібліофокус» – корпоративного видання біб-

ліотеки, власного внутрішнього електронного періодичного органу, який ін-

формує працівників про «життя» книгозбірні, дає змогу ознайомитись з 

подіями та новинами, що відбуваються у бібліотеці та стосуються її досяг-

нень, інновацій, підвищення кваліфікації та відомостей бібліотечного світу. 

Бібліотека активно займається науково-дослідною роботою, досліджуючи 

і розкриваючи свої фонди. Останнім часом, зосереджуючись на проблемах 

сучасного бібліотекознавства, проводить низку соціологічних досліджень, які 

покликані вдосконалювати і розвивати нові напрями обслуговування користу-

вачів. Одним із напрямів наукової роботи НТБ є створення електронно-

інформаційного середовища бібліотеки як наукової бази для інформаційного 

супроводу науково-дослідного та навчального процесів. Результати цих 

досліджень висвітлюються на сторінках фахових видань і в матеріалах що-

річної конференції бібліотеки. 

Працівники Львівської політехніки займаються вивченням історії її 

Науково-технічної бібліотеки. У 2009 році видано монографію, в якій до-

сліджено історію та сучасний стан НТБ. 

Науково-видавнича діяльність бібліотеки відображається у підготовці та 

виданні бібліографії наукових праць вчених Львівської політехніки та в 

узагальненні та розкритті діяльності університету за весь період його історії. 

Здійснюючи поточне бібліографування праць вчених університету, бібліотека 

укладає та видає друком зведений щорічний бібліографічний покажчик «Дру-

ковані праці Національного університету «Львівська політехніка». Уже 

видано 14 випусків цього покажчика. 

Бібліотека укладає також персональні бібліографічні покажчики, які з 

1996 року об’єднано у серію «Біобібліографія вчених Львівської політехніки». 

Вийшло вже 55 випусків цієї серії. 

Бібліотека працює в напрямі ретроспективного бібліографування праць вче-

них Львівської політехніки, використовуючи для цього різні засоби їх подання. 

Бібліографічні покажчики: 

– у 2006 році укладено бібліографічний покажчик «Наукові та навчальні ви-

дання Національного університету «Львівська політехніка» за 1991–2005 рр.». 

Він містить перелік праць, які підготували науково-педагогічні працівники 

університету за 15 років незалежності України. Бібліотека готує наступний 

випуск цього покажчика, який планується видати у 2014 році; 

– у 2012 році видано бібліографічний покажчик «Видатні вчені-

математики Львівської політехніки (1844–1939)», у якому відображено 

життєвий та творчий шлях видатних математиків і їх науковий доробок.  



 

Віртуальні  виставки на сайті НТБ присвячені видатним вченим Полі-

техніки: Б. Абакановичу, Д. Зброжеку, К. Вайгелю, І. Левинському, В. Зайонч-

ковському, Р. Залозецькому, А. Курило та ін. 

Бібліографічні списки праць вчених університету, розміщених на сайті 

бібліотеки (М. Комаров, В. Перхач). 

У бібліотеці створено творчу групу, яка протягом останніх трьох років 

збирала та узагальнювала численні друковані матеріали з історії Львівської 

політехніки. На основі зібраних матеріалів підготовлено до друку ґрунтовний 

бібліографічний покажчик «Львівська політехніка в публікаціях», який 

висвітлює усі  напрацювання нашого університету за 170 років. 

Отже, для досягнення нової якості освіти, успішного її розвитку ви-

значальним є рівень інформаційного бібліотечного обслуговування, макси-

мальне забезпечення навчальної та наукової діяльності університету. 

Тому можна з впевненістю стверджувати, що бібліотека з допоміжного 

структурного підрозділу університету поступово перетворюється на потужний 

інформаційний центр, якому притаманні комплексність, розумне поєднання 

традиційних та електронних інформаційних ресурсів, індивідуальні й колек-

тивні методи роботи, вирішення проблем виховання молоді, впровадження 

інноваційних бібліотечних технологій. 

Одним зі свідчень навчальних і наукових досягнень Національного 

університету «Львівська політехніка» є видавнича діяльність, її кількісний і 

якісний розвиток. 

Національний університет «Львівська політехніка» внесено до Дер-

жавного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої про-

дукції (свідоцтво серії ДК № 4459), він має свій ідентифікатор у системі 

Міжнародної стандартної нумерації книг ISBN – 617.  

Видавництво Львівської політехніки створено у структурі університету 

1993 року. 1998 року здійснено його реорганізацію. 

Видавництво Львівської політехніки сьогодні – повноцінне книжково-

журнальне видавництво, яке має власну поліграфічну базу, мережу книго-

розповсюдження, інтернет-сайт. До складу видавництва входять: редакційно-

видавничий відділ; комп’ютерний центр; поліграфічний центр; відділ 

маркетингу та розповсюдження; центр прикладних інформаційних технологій. 

Більшість працівників видавництва мають вищу спеціальну освіту. 

Видавництво Львівської політехніки здійснює від імені університету усі 

три види діяльності, передбачені Законом України «Про видавничу справу»: 

видавнича діяльність; виготовлення видавничої продукції; розповсюдження 

видавничої продукції. 

Видавнича діяльність. Основна спеціалізація видавництва – навчальна, 

навчально-методична, наукова, довідкова література для вищої школи.  



 

Наші книги охоплюють усі галузі знань навчального і наукового процесу 

Львівської політехніки. Багато підручників і посібників мають гриф 

Міністерства освіти і науки України. 

Видавництво сповна забезпечує навчальний процес у Львівській по-

літехніці підручниками, посібниками, монографіями, конспектами лекцій, 

довідниками, словниками, навчально-методичними матеріалами. Усі ці видан-

ня доступні для читачів у науково-технічній бібліотеці університету –  

у друкованій та електронній версіях.  

Навчальна і наукова література видавництва відома за межами універ-

ситету: книги розповсюджуються у вищих навчальних закладах, надсила-

ються в найбільші бібліотеки України.  

Динаміку книговидання упродовж 2007–2013 рр. відображено на рис. 5.10. 

 
Кількість назв книжкових видань (підручники, навчальні посібники, монографії),

 виданих у 2007–2013 рр.
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Рис. 5.10. Динаміка книговидання за 2007–2013 рр. 



 

Книжки Львівської політехніки постійно здобувають визнання і нагороди. 

Форум видавців. Від 1999 року Видавництво Львівської політехніки – 

учасник Форуму видавців у Львові, найбільшої і найвідомішої книжкової 

виставки України. Однією з головних подій Форуму є конкурс «Найкраща 

книга Форуму видавців», на який видавництва з усієї України надсилають 

книги, видані впродовж року.  

2010 року у конкурсі «Найкраща книга 17 Форуму видавців» спеціальну 

відзнаку Малого журі науковців (точні, природничі та технічні науки) отри-

мав навчальний посібник Г. Понеділка, А. Данилова «Курс загальної фізики. 

Електрика і магнетизм». Спеціальну відзнаку Малого журі наукових бібліотек 

здобула монографія Н. Кунанець «Наукові бібліотеки Львова (1784–1939): 

Особливості становлення і розвитку, формування фондів та колекцій».  

2011 року перемогу в конкурсі «Найкраща книга 18 Форуму видавців» здобув 

навчальний посібник Б. Черкеса, С. Лінди «Архітектура сучасності. Остання 

третина ХХ – початок ХХІ століть». 

2012 року в конкурсі «Найкраща книга 19 Форуму видавців» грамоту 

Малого журі «Мовознавці» отримала книга О. Левченко «Українсько-

російсько-білорусько-болгарсько-польський словник порівнянь». Грамоту Ма-

лого журі «Науковці (точні, природничі й технічні науки)» отримала моногра-

фія колективу авторів за редакцією О. Марченка і К. Третяка «Дослідження 

гравітаційного поля, топографії океану та рухів земної кори в регіоні 

Антарктики». Грамоту Президента Форуму видавців отримав «Фінансово-еко-

номічний словник» (третє видання) А. Загороднього та Г. Вознюка. 

2013 року персональну відзнаку голови журі конкурсу «Найкраща книга 

20 Форуму видавців» отримала книжка історика Анни Кос «Площа Ринок у 

Львові». 

«Книжка року». Всеукраїнський рейтинг книжок, який проводить Центр 

рейтингових досліджень «Еліт-Профі» спільно з Інститутом літератури  

ім. Т. Шевченка, газетою «Україна молода» як благодійну акцію для 

просування українського книговидання. «Книжка року» оцінює книги в семи 

номінаціях, над кожною працює окремий склад фахового журі.  

2008 року монографія професора Б. Черкеса «Національна ідентичність 

в архітектурі міста» здобула перемогу в номінації «Обрії», підномінація 

«Спеціальна література».  

2011 року навчальний посібник Б. Черкеса, С. Лінди «Архітектура 

сучасності. Остання третина ХХ – початок ХХІ століть» став лауреатом 

конкурсу в номінації «Обрії», підномінація «Спеціальна література». 

http://vlp.com.ua/node/7694
http://vlp.com.ua/node/7694
http://vlp.com.ua/node/8767
http://vlp.com.ua/node/8767
http://vlp.com.ua/node/8767
http://vlp.com.ua/node/8105
http://vlp.com.ua/node/10689
http://vlp.com.ua/node/10689
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D1%96%D1%82-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


 

«Інформаційне забезпечення навчального процесу у вищій школі».  

2007 року Видавництво Львівської політехніки взяло участь у І Міжнародно-

му форумі «Інформаційне забезпечення навчального процесу у вищій школі» 

(Одеса). Під час форуму відбувся Всеукраїнський конкурс навчальної і нау-

кової літератури. Дипломами І ступеня нагороджено підручник колективу ав-

торів «Основи метрології та вимірювальної техніки»; монографію В. Про-

скурякова «Архітектура українського театру. Простір і дія» (друге видання,  

зі змінами і доповненнями); дипломами ІІ ступеня – підручник В. Ткачука 

«Електромеханотроніка»; підручник В. Дідика та А. Павліва «Планування 

міст»; підручник Т. Шевченка, О. Мороза, І. Тревого «Геодезичні прилади». 

«Університетська книга». 2010 року з ініціативи Української асоціації 

видавців та книгорозповсюджувачів відбувся Перший всеукраїнський конкурс 

видань «Університетська книга». Фахове журі, до складу якого ввійшли 

представники Книжкової палати України, Міністерства освіти і науки, 

відзначили одразу декілька видань Львівської політехніки:  

 Основи теорії електронних кіл / за редакцією проф. Ю.Я. Бобала (перше 

місце у номінації «Найкраще навчальне видання з технічних наук і технологій»);  

 Лукіянець Б.А.,  Понеділок Г.В., Рудавський Ю.К.  Основи квантової 

фізики (перше місце у номінації «Найкраще навчальне видання з природничих 

та математичних наук»);  

 Заячук Д.М. Нанотехнології і наноструктури (друге місце у номінації 

«Найкраще навчальне видання з технічних наук і технологій»);  

 Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд 

(друге місце у номінації «Найкраще навчальне видання у галузі будівництва 

та архітектури»);  

 Весна М. П. Німецька мова для магістрів (технічних університетів) 

(третє місце у номінації «Найкраще навчальне видання з філологічних наук»). 

Навчально-методична література. Відповідно до навчальних планів за 

рік виходить понад 300 назв навчально-методичної літератури – конспектів 

лекцій, методичних вказівок, лабораторних практикумів (див. рис. 5.11). 

Наукова періодика. Окремий напрям роботи – наукові періодичні ви-

дання, які відображають наукові досягнення Політехніки:  

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» (виходить  

з 1964 року). Має 22 тематичні випуски на рік. Вже вийшло загалом 777 ви-

пусків з різних галузей знань, зокрема: комп’ютерні науки та інформаційні 

технології; радіоелектроніка та телекомунікації; архітектура; проблеми 

економіки та управління; філософські науки; 



 

 
Кількість назв навчально-методичної літератури, 

виданої у 2007–2013 рр.
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виданої у 2007–2013 рр.

 

Рис. 5.11. Видання навчально-методичної літератури 

всеукраїнські міжвідомчі науково-технічні збірники: «Автоматизація 

виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні», «Вимірювальна 

техніка та метрологія», «Геодезія, картографія і аерофотознімання», збірник 

наукових праць «Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку»;  

наукові журнали «Chemistry and Chemical Technology» (виходить  

з 2007 року), «Сomputational Problems of Electrical Engineering» (виходить  

з 2011 року), «Геодинаміка. Geodynamics. Геодинаміка» (виходить з  

1995 року), «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва» 

(виходить з 1996 року), «Педагогіка і психологія професійної освіти», 

«Econtechmod» (виходить з 2013 року).  

Ці видання Вища атестаційна комісія України внесла до переліку фахових 

видань, у яких публікують результати дисертаційних досліджень.  

http://vlp.com.ua/taxonomy/term/3209


 

Виготовлення видавничої продукції. Визнання книги Львівської політех-

ніки отримують насамперед завдяки змісту, але також – якісному полігра-

фічному втіленню. Від 1998 року, здійснивши реорганізацію поліграфічних 

потужностей, Видавництво активно застосовує у своїй діяльності сучасні 

інформаційні технології. Усі додрукарські процеси виконуються на базі ком-

п’ютерно-видавничих комплексів з використанням спеціалізованого програм-

ного забезпечення.  

У структурі видавництва працюють поліграфічний центр та центр при-

кладних інформаційних технологій. Тут виконують оперативний, офсетний, 

цифровий друк. Поліграфічний центр обладнано, зокрема, швидкісною 

друкарською машиною Heidelberg SM-52 (Німеччина).  
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Рис. 5.12. Наукові періодичні видання Львівської політехніки 



 

Крім книжкових видань, у поліграфічному центрі друкують газетно-жур-

нальну, рекламну, бланкову продукцію. На поліграфічній базі видавництва від 

1998 р. друкується освітній студентський тижневик «Аудиторія». 

Завдяки придбаному сучасному технічному забезпеченню і належній 

кваліфікації персоналу видавництво не тільки сповна задовольняє потреби 

друку Львівської політехніки, а й надає поліграфічні послуги стороннім 

організаціям. Серед постійних наших замовників: видавництво Українського 

католицького університету, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 

України, Національний лісотехнічний університет України, Мала академія 

наук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Львівський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Львівський універ-

ситет бізнесу та права, видавництва «Літопис», «Класика».  

Розповсюдження видавничої продукції. Задля промоції видавничих досяг-

нень Національного університету «Львівська політехніка» на всеукраїнському 

рівні, формування належного попиту в читача і покупця видавництво 

Львівської політехніки послідовно і цілеспрямовано працює у напрямах: 

виставкової діяльності; формування власної книготорговельної мережі; при-

сутності в Інтернеті; популяризації культури читання у Львівській політехніці. 

Участь у книжкових виставках. Завдяки цілорічній інтенсивній вистав-

ковій роботі Видавництво Львівської політехніки знають у багатьох містах 

України. У переліку виставок і форумів – «Українська книга на Одещині» 

(Одеса), «Книги Великої Волині» (Луцьк), «Світ книги» (Чернігів), «ДЖУРА-

фест» (Тернопіль), «Освіта 2020», «МЕДВІН: Книжковий світ», «Книжкові 

контракти» (Київ). 

Книготорговельна мережа. Роботу над створенням власної книго-

торговельної мережі у Національному університеті «Львівська політехніка» 

видавництво розпочало 2007 року. У травні 2008 року відкрилася крамничка 

«Книги» у IV навчальному корпусі. Важливою подією стало відкриття 

книгарні в головному корпусі Політехніки. Тут гості університету знайдуть 

літературу про Львів і Львівську політехніку, виберуть сувеніри на згадку. 

Восени 2012 року відкрито найбільшу книгарню мережі – у будівлі 

студентської бібліотеки. Це сучасно обладнане приміщення з вільним 

доступом до стелажів, комп’ютеризованою базою даних, зручним куточком 

для читання. У книжковій мережі Львівської політехніки доступні книжки 

інших видавництв, а також карти, диски, листівки, сувеніри. 

Сьогодні мережа охоплює вісім крамниць: у студентській бібліотеці, 

головному корпусі, 1, 2, 4, 5, 8, 11 навчальних корпусах. 
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Рис. 5.13. Обсяги реалізації видавничої продукції, тис грн. 

Система «Друк на вимогу». Це відома і поширена серед провідних ви-

давництв світу система, яка дає змогу заощаджувати кошти на великих 

накладах, друкуючи на вимогу клієнта від одного до декількох примірників 

потрібного видання. Система «друк на вимогу» – одна з новинок видавництва 

Львівської політехніки, впроваджена останніми роками. Єдина відмінність 

виконаної «на вимогу» книжки від «тиражного» примірника – дещо вища ціна 

і завжди тільки м’яка обкладинка, що пояснюється технологією виконання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ІННОВАЦІЙНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Наукова діяльність у Національному університеті «Львівська політех-

ніка» проводиться за широким спектром напрямів у галузях, що мають 

ключове значення для інноваційного розвитку держави. Поєднання освітньої 

та наукової діяльності в університеті створило базові інтелектуальні ресурси 

для інтеграції в європейський науковий простір. Непорушною традицією вже 

протягом багатьох десятиліть є формування високопрофесійного кадрового 

складу університетських науковців, залучення в науку талановитої молоді. 

У Національному університеті «Львівська політехніка» послідовно реа-

лізується концепція розвитку університету, пріоритетними завданнями якої є: 

– розвиток інноваційної діяльності, комерціалізація результатів НДР; 

– забезпечення інтеграції навчального процесу, науки та виробництва, 

органічної єдності змісту освіти й науки;  

– тісна співпраця з установами НАН України, АПН України та галу-

зевими академіями;  

– спрямування фундаментальних та прикладних науково-дослідних 

робіт на вирішення актуальних проблем економіки України та широке 

впровадження результатів наукових досліджень;  

– розвиток міжнародної науково-технічної співпраці, активна участь у 

виконанні наукових грантів;  

– підтримка наукових шкіл, забезпечення їх розвитку, зокрема підготовка 

молодих науковців;  

– популяризація досліджень науковців університету через активну участь 

у всеукраїнських, регіональних та міжнародних виставках, виступи у засобах 

масової інформації;  

– розвиток наукових форм співпраці з вітчизняними та закордонними 

підприємствами і установами, залучення інвестицій для оновлення наукової 

матеріально-технічної бази; 

– трансфер інноваційних технологій. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 

2015 року» Львівська політехніка визначила такі пріоритетні напрями фунда-

ментальних та прикладних досліджень: 



 

1. Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем роз-

витку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, 

людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та 

сталого розвитку суспільства і держави: 

1.1. Найважливіші проблеми фізико-математичних та технічних наук: 

– функціональні методи дослідження диференціальних та диферен-

ціально-операторних рівнянь; 

– математичне моделювання систем та об’єктів; 

– моделювання та аналіз перспективних інтелектуальних інформаційних 

технологій та систем; 

– дослідження напружено-деформованого стану інженерних конструкцій 

будівель та споруд з урахуванням дефектів та пошкоджень. Діагностика де-

фектності та напруженого стану зварних з’єднань конструкцій і споруд 

тривалої експлуатації; 

– фізика мікро- та наноелектронних структур та пристроїв; 

– фізика низьковимірних систем, структур з нановимірною геометрією, 

супрамолекулярних ансамблів та наноструктур квантової когерентної  

спінтроніки; 

– теоретичні засади інтелектуального керування генеруванням і роз-

поділом електричної енергії. 

1.2. Найважливіші проблеми хімії та розвитку хімічних технологій: роз-

роблення ініціювальних систем функціоналізації міжфазних поверхонь для 

формування полімерних шарів та конструювання наповнених композитів і 

біодеградабельних полімерних матеріалів, створення нових ефективних 

каталітичних систем та процесів одержання мономерів і полімерів. 

1.3. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 

гуманітарних наук: соціоекономічна діагностика інноваційного розвитку та 

процесно-структурований менеджмент організацій. 

2. Інформаційні та комунікаційні технології: 

2.1. Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної 

техніки, інформаційних та комунікаційних технологій: 

– інтелектуальні комп’ютерні та вимірювальні технології та системи; 

– радіоелектронні та телекомунікаційні технології, системи та прилади. 

2.2. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. 

Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси: 

інформаційні технології проектування складних процесів, об’єктів та систем. 

3. Енергетика та енергоефективність: 

3.1. Технології електроенергетики: оптимальне керування електротех-

нічними й електромеханічними системами та технологічними процесами за 



 

критеріями енергоощадності, електротехнологічної ефективності та електро-

магнітної сумісності. 

3.2. Технології використання нових видів палива, скидних енергоре-

сурсів, відновлюваних та альтернативних джерел енергії. Теплонасосні 

технології: відновлювана, альтернативна та теплова енергетика. 

4. Раціональне природокористування: 

4.1. Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього при-

родного середовища: геоінформаційний моніторинг навколишнього середо-

вища, геоінформаційні системи та природоохоронні технології. 

5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоши-

реніших захворювань: 

5.1. Конструювання та технології створення нових лікарських засобів на 

основі спрямованого дизайну біологічно активних речовин та використання 

наноматеріалів: розроблення препаративних методів синтезу нових біологічно 

активних речовин. 

6. Нові речовини і матеріали: 

6.1. Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єд-

нання та оброблення конструкційних, функціональних і композиційних мате-

ріалів: нові органічні та неорганічні речовини, матеріали й технологічні 

засади їх отримання. 

6.2. Створення та застосування нанотехнологій і технологій нано-

матеріалів: 

– функціональні матеріали електронної техніки; 

– функціональні полімерні та композиційні матеріали біомедичного 

призначення. 

Сформовані напрями досліджень відображають практично увесь спектр 

науково-дослідних робіт, які виконуються у Національному університеті 

«Львівська політехніка» і відповідають тенденціям розвитку наукових до-

сліджень у світі. 

Наукові дослідження працівники Львівської політехніки здійснюють за 

пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-

технічних розробок; дослідження та розробки спрямовано на вирішення 

актуальних проблем економіки регіону та України. 

Щороку у Львівській політехніці виконується понад 50 держбюджетних 

науково-дослідних робіт у межах тематичного плану НДР, що фінансуються з 

коштів державного бюджету МОН України (див. рис. 6.1), а також роботи за 

грантами Державного фонду фундаментальних досліджень, грантами Пре-

зидента України для підтримки молодих вчених (кандидатів та докторів наук), 



 

спільними міжнародними проектами (див. рис. 6.2). З 2013 року науковці 

університету виконують три комплексні міжуніверситетські держбюджетні 

науково-дослідні роботи за участю науковців Національного університету 

«Харківський політехнічний інститут», Національного гірничого універ-

ситету, Вінницького національного технічного університету, Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 
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Рис. 6.1. Кількість науково-дослідних робіт (у межах тематичного плану НДР),  

що фінансуються з коштів державного бюджету МОН України 
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Рис. 6.2. Кількість науково-дослідних робіт за грантами Державного фонду 

фундаментальних досліджень, грантами Президента України для підтримки 

молодих учених (кандидатів та докторів наук), спільними міжнародними 

проектами, грантами Львівської політехніки 
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Рис. 6.3. Співвідношення обсягів 

коштів, залучених до виконання 

НДДКР (спецфонд), та бюджетних 

коштів (загальний фонд державного 

бюджету) 

В університеті забезпечене нормативне співвідношення між фунда-

ментальними та прикладними дослідженнями (70:30). 

Наукова робота проводиться і в межах індивідуальних планів викладачів 

(кафедральна тематика, зареєстрована в УкрІНТІ). Упродовж звітного періоду 

виконано (та виконуються нині) понад 1562 НДР, а це в середньому більш ніж 

220 НДР щорічно. 

Загальний обсяг фінансування робіт, виконаних у 2013 році, становить 

18237,1 тис. грн., зокрема: 

7735,7 тис. грн. – фінансування із загального фонду державного бюджету; 

10501,4 тис. грн. – надходження до спеціального фонду. 

Щороку в університеті виконується понад 300 НДР за госпдоговорами, 

орієнтовний їх обсяг перевищує 10 млн грн. 

Коефіцієнт співвідношення обсягу надходжень до спеціального фонду та 

обсягу фінансування із загального фонду державного бюджету  для універ-

ситету загалом становить понад 1 (див. рис. 6.5). За показником залучення поза-

бюджетних коштів Львівська політехніка – одна з перших серед ВНЗ України. 
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Рис. 6.4. Обсяг надходжень до спеціального фонду в 2008–2013 рр. 
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Рис. 6.5. Співвідношення обсягу надходжень до спеціального фонду  

та обсягу фінансування із загального фонду державного бюджету 

В університеті запроваджено ефективну систему оцінювання та відбору 

проектів, що подаються до участі у конкурсі держбюджетних науково-

дослідних робіт. Свідченням цього є велика частка проектів (від поданих 

загалом), які за результатами другого етапу конкурсу в МОН щороку реко-

мендуються до фінансування.  

Порядок розгляду проектів регламентується «Тимчасовим положенням 

про конкурс наукових робіт Національного університету «Львівська полі-

техніка», які фінансуються за кошти державного бюджету МОН України». 

Попередня експертиза проектів відбувається в навчально-наукових інститутах 

університету. До участі в першому етапі конкурсу допускаються лише 

проекти, рекомендовані рішенням Вченої ради навчально-наукового інсти-

туту. Досвід Львівської політехніки в проведенні експертизи запитів на 

виконання наукових досліджень та оцінки результатів виконання науково-

дослідних робіт відображено в нормативних документах МОН України, що 

регламентують проведення конкурсного відбору, а також оцінку резуль-

тативності виконання НДР.  

В університеті запроваджено засади розподілу базового держбю 

джетного фінансування фундаментальних досліджень за критеріями, що 

враховують найважливіші показники результативності наукової роботи 

навчально-наукового інституту за останні три роки.  

За звітний період результати наукових досліджень, які виконали нау-

ковці Львівської політехніки, відображено у 380 монографіях, 987 підруч-

никах і навчальних посібниках, 53 словниках, 32224 наукових публікаціях 

(14148 наукових публікацій у фахових виданнях України). 
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Рис. 6.6. Видання монографій і словників 
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Рис. 6.7. Видання навчальних посібників 

За 2007–2013 рр. 1252 наукові публікації  працівників університету 

опубліковано у виданнях, що входять до наукометричних баз даних. 

Станом на 27.01.2014 р. за показниками рейтингу вищих навчальних 

закладів України «Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних 

SciVerse Scopus» Національний університет «Львівська політехніка» посідає 

11-те місце серед 116 ВНЗ України. Кількість публікацій у Scopus – 2790, 

кількість цитувань у Scopus – 4525, індекс Гірша (h-індекс) – 25. 
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Рис. 6.8. Видання підручників 
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Рис. 6.9. Кількість публікацій науково-педагогічних  

та наукових працівників університету  

Щороку працівники Львівської політехніки отримують близько  

100 патентів на винаходи та корисні моделі.  

Результати фундаментальних та прикладних досліджень і розробок, що 

виконуються в університеті в межах тематичного плану і фінансуються з 

держбюджету Міністерства освіти і науки України, а також у межах робочого 

часу викладача, знаходять практичне застосування у госпдоговорах з 

підприємствами, фірмами, приватними структурами та фізичними особами. За 



 

останні сім років за результатами виконання госпдоговорів зареєстровано  

50 технічних умов, 11 технологічних регламентів, зареєстровано 2153 ори-

гінали конструкторської документації.  
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Рис. 6.10. Випуск наукових періодичних видань  
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Рис. 6.11. Інформація щодо стану роботи із захисту об’єктів 

 інтелектуальної власності 

У Національному університеті «Львівська політехніка» створена та 

успішно діє університетська система реєстрації, охорони, використання та 



 

захисту наукових розробок, інтелектуальної власності та авторських прав 

науково-педагогічних працівників університету. Організацію забезпечення 

захисту об’єктів інтелектуальної власності в Львівській політехніці здійснює 

група захисту інтелектуальної власності та трансферу технологій, яка входить 

до складу відділу організації наукових досліджень та маркетингу та надає 

консультаційну допомогу з питань захисту об’єктів промислової власності, 

питань авторського права та суміжних прав тощо.  

З 2012 року здійснюється аналіз перспектив упровадження захищених 

патентами України розробок Львівської політехніки згідно із Законом України 

«Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», 

«Методичних рекомендацій з комерціалізації розробок, створених у результаті 

науково-технічної діяльності» Держкомітету України з питань науки, інно-

вацій та інформатизації. Усі винаходи, корисні моделі використовуються в 

навчальному процесі. Укладено 22 ліцензійні договори про право викорис-

тання винаходів, корисних моделей, захищених патентами, власником яких є 

Львівська політехніка.  

Відбір об’єктів для патентування та реєстрації авторських прав здійсню-

ється в підрозділах після аналізу інформації щодо відомих аналогічних 

технічних рішень,  порівняння з конкурентоспроможним пропонованим.  

У конкурсі «Винахід року», який проводить Державна служба інтелекту-

альної власності України, щоб виявити найталановитіші та найперспективніші 

розробки, Львівська  політехніка щороку отримує спеціальні відзнаки. 

Основні розробки науковців університету. 

 Підвищення точності обліку природного газу на автоматизованих газороз-

поділювальних станціях з підігрівом газу (д-р техн. наук, проф. Є.П. Пістун). 

 Дослідження низькотемпературних характеристик напівпровідникових 

мікрокристалів і структур у полях ефективного зовнішнього впливу для 

створення сенсорів (д-р техн. наук, проф. А.О. Дружинін). 

 Адаптивна система керування електроприводом глибинонасосної сверд-

ловини (д-р техн. наук, проф. О.Ю. Лозинський). 

 Дослідження електромагнітних процесів у системах генерування 

електроенергії з врахуванням фізичних явищ в електромережах (д-р техн. 

наук, проф. О.Г. Плахтина). 

 Сканувальна телевізійно-оптична ультрафіолетова мікроскопія для до-

слідження мікрооб’єктів (д-р техн. наук, проф. І.Н. Прудиус). 

 Математичне моделювання та програмна реалізація системи перекладу з 

жестової мови (д-р техн. наук, проф. В.В. Пасічник). 



 

 Інтеркаляційні наноструктури спінтроніки: технологія, фізика, моделю-

вання процесів (д-р техн. наук, проф. І.І. Григорчак). 

 Дослідження впливу реакторних нейтронів та високоенергетичних 

електронів на властивості мікрокристалів твердого розчину InAs1-XSbX (д-р 

техн. наук, ст. наук. співр. І.А. Большакова). 

 Підвищення функціональних властивостей конструкційних матеріалів 

шляхом регулювання структурно-фазового стану зовнішніх та внутрішніх 

поверхонь розділу (д-р техн. наук, проф. З.А. Дурягіна). 

 Теоретичні засади створення модифікованих композиційних в’яжучих 

матеріалів нової генерації для високофункціональних бетонів (д-р техн. наук, 

проф. М.А. Саницький). 

 Розробка принципів побудови інтегрованих активно-пасивних засобів ра-

діомоніторингу мікрохвильового діапазону (д-р техн. наук, проф. І.Н. Прудиус). 

 Теоретичні основи визначення впливу корозії на напружено-деформова-

ний стан залізобетонних конструкцій (д-р техн. наук, проф. З.Я. Бліхарський). 

 Формування полімерних гідрогелів, прищеплених до поверхонь, для 

біомедичного застосування (д-р хім. наук, проф. С.А. Воронов). 

 Інтелектуальна система оптимального керування електричними режи-

мами дугової сталеплавильної печі за критеріями енергоощадності (д-р техн. 

наук, проф. О.Ю. Лозинський). 

 Електромеханотронна система перетворення енергії для безредукторних 

вітроустановок з вертикальною віссю обертання (д-р техн. наук, проф.  

І.З. Щур). 

 Розробка резонансних вібраційних машин для енергоощадної переробки 

сипких матеріалів і штучних виробів (канд. техн. наук, доц. О.В. Гаврильченко). 

 Фізико-технологічні засади формування ієрархічних та супрамо-

лекулярних структур молекулярної енергетики і наноелектроніки (д-р техн. 

наук, проф. І.І. Григорчак). 

 Оптимізація функціональних властивостей конструкційних матеріалів 

методами інженерії поверхні з використанням комп’ютерного моделювання 

(д-р техн. наук, проф. З.А. Дурягіна). 

 Біоцид для захисту фарб та ґрунтовок (д-р. хім. наук, проф. В.П. Но-

віков, д-р хім. наук, проф. В.І. Лубенець). 

 Інформаційна технологія захисту цінних паперів на основі нових ме-

тодів цифрової обробки графічної інформації (д-р техн. наук, проф. М.О. Ме-

диковський). 

 Основи технології одержання та застосування нових сульфуро- і нітро-

геновмісних гетероциклічних сполук (д-р хім. наук, проф. В.П. Новіков). 



 

 Розробка діелектричного матеріалу для застосування в тонких гнучких 

світловипромінювальних приладах (г/д) (д-р хім. наук В.С. Токарєв). 

 Виготовлення та поставка трикоординатного магнітометра (г/д) (д-р 

техн. наук, проф. І.А. Большакова). 

Науково-дослідний конструкторський інститут електронно-вимірю-

вальної техніки (НДКІ ЕЛВІТ) 

Розвиток інноваційної діяльності Львівської політехніки здійснюється у 

таких напрямах:  

комерціалізація розробок; 

розвиток інфраструктури науково-інноваційної діяльності;   

співпраця з підприємствами. 

Реалізуючи спільний європейський проект за програмою  

«Tempus» ІV JP-HES-159359-ES «Активізація трикутника знань шляхом 

створення інноваційних офісів в українських вищих навчальних закладах» 

(UNI4INNO) за сприяння та підтримки експертів з боку Європейського Союзу, 

у Львівській політехніці в 2011 р. створили Центр інноваційного розвитку 

(Innovation office).  

Національний університет «Львівська політехніка» одним із перших 

університетів України став учасником Національної мережі трансферу техно-

логій та отримав статус авторизованого партнера консорціуму «Учасники 

Російської мережі трансферу технологій RTTN в Україні». Працівники 

університету відповідно до Програми сертифікації учасників мережі пройшли 

підготовку на сертифікаційних семінарах, отримали сертифікат партнера та 

свідоцтво технологічного менеджера мережі NTTN та IITN. Сьогодні вже 

підготовлено понад 50 пропозицій, частина з яких розміщена на сайтах мереж 

трансферу технологій. Це стосується передусім технологічних рішень з нано-

технологій, матеріалознавства, машинобудування, інформаційних технологій, 

енергетики, одержання нових матеріалів тощо.  

У 2012 році проведено декілька онлайн-відеоконференцій мережі «Уні-

верситети для інновацій» за участю представників шести українських уні-

верситетів, зокрема Львівської політехніки, та Університету Аліканте (Іспанія), 

а також Міжнародну науково-практичну відеоконференцію «Управління 

інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних 

розробок», яка відбулася у формі відеомосту між Національним університетом 

«Львівська політехніка», Національним аерокосмічним університетом ім.  

М. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Донецьким національним 

технічним університетом та Громадською академією наук  м. Лодзь (Польща). 



 

Львівська політехніка брала активну участь у круглих столах з питань 

трансферу технологій, комерціалізації результатів НДР та розвитку іннова-

ційної системи держави, які організувало у 2012–2013 рр. Державне агентство 

з питань науки, інновацій та інформатизації України, а також у заходах МОН 

України з питань науково-промислової співпраці. 

Для ознайомлення з розробками  науковців Львівської політехніки та їх 

впровадження інформація про результати завершених науково-дослідних ро-

біт щороку надсилається керівникам промислових підприємств відповідного 

профілю. 

До роботи Центру інноваційного розвитку щороку долучаються студенти 

економічних спеціальностей університету, які здійснюють технологічний та 

економічний аудит перспективних розробок і технологій та проводять їх 

маркетингові дослідження. 

Ухвалою Вченої ради Національного університету «Львівська політех-

ніка» (лютий 2013 року) прийнято рішення про розроблення заходів щодо 

активізації співпраці з промисловими підприємствами. У навчально-наукових 

інститутах складено відповідні плани заходів на 2013–2014 рр., які передба-

чають, зокрема, проведення круглих столів з підприємцями для визначення 

пріоритетних завдань промисловості та їх виконання, створення творчих 

колективів за участю науковців, представників промислових підприємств, 

науково-дослідних установ для спільного вирішення та впровадження науко-

вих розробок у виробництво.  

У 2013 році проведено низку круглих столів, зокрема з керівниками 

структурних підрозділів комунальних підприємств «Львівводоканал» та 

«Львівтеплокомуненерго»; це сприяло реалізації завдань комплексної 

науково-дослідної роботи «Підвищення енергоефективності систем житлово-

комунального господарства» щодо конкретизації кола задач, актуальних для 

цих підприємств, отримання необхідних статистичних даних та параметрів 

обладнання для створення математичних моделей систем, виконання експери-

ментальних досліджень та використання одержаних результатів. Набутий 

досвід планується поширити на активізацію співпраці з енергетичними 

компаніями та продовжити проведення круглих столів у 2014 році. Органі-

зовано круглі столи з представниками фармацевтичних компаній, спрямовані 

насамперед на вирішення завдання впровадження розробок науковців 

Львівської політехніки. 

З метою комерціалізації результатів науково-дослідних робіт та налаго 

дження співпраці для проведення досліджень за пріоритетними напрямами у 

грудні 2013 року в Національному університеті «Львівська політехніка» 



 

відбувся круглий стіл з представниками московського центру південно-

корейської компанії «LG Electronics Inc.». 

Важливим результатом цих заходів є налагодження контактів та ознайом-

лення промисловців з результатами наукових робіт, що виконуються в 

університеті, а також визначення фахівцями кола проблем, у вирішенні яких 

зацікавлена промисловість. 

У 2011 році розроблено «Технологічну матрицю» Національного універ-

ситету «Львівська політехніка». У 2012 році зареєстровано авторське право на 

службовий твір «Опис структури бази даних «Технологічна матриця Націо-

нального університету «Львівська політехніка» та видано Свідоцтво про реєст-

рацію авторського права на твір. «Технологічна матриця» містить інформацію у 

вигляді баз даних про дослідницькі групи університету за напрямами досліджень 

та галузями реального сектору економіки, демонструє науковий потенціал 

університету, а також дає можливість зацікавленим організаціям здійснювати 

пошук розробок (за ключовими словами та/або напрямами досліджень).  

Крім того, на сайті «Наука» створено інформаційну систему «Консуль-

тант», яка дає змогу здійснювати моніторинг проблем підприємств України та 

скеровувати цю інформацію до зацікавлених наукових підрозділів уні-

верситету, які працюють у вибраній галузі. 

Національний університет «Львівська політехніка» є активним учасником 

Інноваційного форуму «Від ідеї до ринку». У 2011 році Національний 

університет «Львівська політехніка» визнано одним із переможців конкурсу 

на визначення організації-виконавця за проектом створення Львівського 

центру інновацій (ініціатори проекту – Львівська міська рада, Фонд цивільних 

досліджень та розвитку США, Державне агентство з питань науки, інновацій 

та інформатизації України, венчурна компанія «Техінвест» та ІТ-компанії 

«Елекс»). На виконання проекту передбачено загальну суму фінансування  

360 тис. доларів США, з них 150 тис. доларів США надавав Державний де-

партамент США (адміністрування CRDF Global), а 210 тис. доларів США – 

Державне агентство України з питань науки, інновацій та інформації, 

Львівська міська державна адміністрація, ІТ-компанія «ЕЛЕКС» і венчурна 

компанія «Техінвест». Проект Львівської політехніки «LVIV-INNO» перед-

бачав створення трьох центрів передового досвіду, організацію та проведення 

круглих столів між представниками наукового та промислового сектору, 

розвиток центрів трансферу технологій при установах МОН України та НАН 

України у Львові, проведення конкурсу серед молодих науковців на от-

римання гранту, які б фінансував створений у межах проекту фонд, роз-

роблення інтернет-порталу. Проект «LVIV-INNO» отримав схвалення та 



 

підтримку від провідних установ Львова, зокрема Інституту прикладних 

проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача, Фізико-механічного 

інституту НАН України, Карпатського відділення Інституту геофізики  

ім. С.І. Субботіна НАН України, Інституту біології клітини НАН України, 

Медичного національного університету ім. Д. Галицького, Львівського націо-

нального університету ім. І. Франка. 

Національний університет «Львівська політехніка» бере активну участь у 

різноманітних заходах, спрямованих на формування інноваційної системи 

регіону, зокрема в межах: 

– «Економічного тижня» – «Львівська інноваційна система. Від ідеї до 

ринку», який відбувся у  Трускавці в 2009 році; 

– Львівського фестивалю науки «Інноваційна весна у Львові», який 

відбувся у квітні 2010 року (проведено презентацію шести центрів передового 

досвіду (Center of Excellence) та міждисциплінарного навчально-наукового 

центру ІБК-Політехніка «Наноматеріали для наномедицини та нанобіотех-

нології». Представлено модель інноваційної системи м. Львова); 

– Х Міжнародного економічного форуму «Транскордонне співробітницт-

во. Погляд у майбутнє» (Львів–Трускавець, жовтень 2010 року) зроблено 

доповіді: «Інновації як основа конкурентоздатності регіону», «Центри 

передового досвіду: платформа для інновацій та науково-дослідних компаній» 

та проведено презентацію низки інвестиційних проектів; 

– «Проблеми територій та рекреаційно-туристичного комплексу», орга-

нізованого ЛОДА у м. Трускавець у 2010 році (зроблено доповідь «Інно-

ваційний розвиток регіональної економіки: взаємодія університетів, установ 

НАН України, органів влади, підприємств регіону»). 

Науковці університету є постійними учасниками різноманітних семінарів 

і тренінгів з проблем трансферу технологій та створення інноваційної 

системи, організованих Львівською міською радою у 2011–2013 роках. 

Науковців університету залучають як експертів до підготовки регіо-

нальних науково-технічних програм та програм економічного розвитку, вони 

також виконують госпдоговори на замовлення обласної державної адмініст-

рації та Львівської міської ради.  

З метою наукового інформаційного обміну між провідними фахівцями 

України та зарубіжжя, подальшого формування тематик спільних наукових 

досліджень та міжнародних проектів, а також задля залучення талановитої 

молоді до науково-дослідної роботи у Львівській політехніці щороку від-

бувається низка наукових та науково-технічних заходів. 

Упродовж звітного періоду Львівська політехніка організувала 218 нау-

кових та науково-технічних заходів, з них 135 міжнародних.  
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Рис. 6.12. Кількість наукових та науково-технічних заходів в університеті 

Серед наймасштабніших заходів, зокрема: 

– ХІІІ конгрес «European Society of Sonochemistry» (ESS-13, 2013 р.), який 

організовується щороку (та проводиться щоразу в іншій країні світу). Загальна 

кількість учасників – 96 (18 з України та 78 – із 19 країн світу); 

– Міжнародна конференція «Оксидні матеріали електронної техніки – 

отримання, властивості, застосування» (ОМЕЕ, 2012 р.). У конференції взяло 

участь 120 науковців із 11 країн світу – України, Іспанії, Франції, Польщі, 

Німеччини, Туреччини, Росії, Білорусі, Молдови, Вірменії та Угорщини; 

– Міжнародна конференція «Методи і засоби вимірювань фізичних 

величин» – «Температура-2012». У конференції взяло участь 105  науковців із 

України, Росії та Польщі; 

– IV Міжнародний конгрес «Світове українство як чинник утвердження 

держави Україна у міжнародній спільноті: «…землякам моїм в Україні і не в 

Україні…» (2013 р.), присвячений 200-літньому ювілею Тараса Шевченка.  

У Конгресі взяло участь понад 400 осіб із 29 країн світу; 

– Міжнародні молодіжні фестивалі науки «Litteris et Artibus» (в 

останньому фестивалі у 2013 р. взяло участь майже 800 осіб із 14 країн світу).  

Традиційно Національний університет «Львівська політехніка» органі-

зовує наукові заходи, матеріали яких входять до наукометричної бази даних 

SciVerse Scopus, зокрема: 

– International Conference «Modern Problems of Radio Engineering, Tele-

communications and Computer Science» (TCSET); 



 

– International Conference on Perspective Technologies and Methods in 

MEMS Design (MEMSTECH); 

– International Conference «The Experience of Designing and Application of 

CAD Systems in Microelectronics» (CADSM). 

Науковці Національного університету «Львівська політехніка» щороку 

беруть участь у міжнародних та національних виставках, демонструючи 

науково-технічні розробки.  

Упродовж 2007–2014 рр. наукові розробки працівників університету екс-

понувались на понад 200 міжнародних та понад 150 національних спеціалі-

зованих виставках. За активну участь у зазначених виставках Львівська 

політехніка отримала високі нагороди, зокрема дев’ять золотих медалей та 

одну срібну: 

– золоту медаль на виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в 

Україні»: у номінації «Інтеграція науки і освіти у вищому навчальному 

закладі» (2007); у номінації «Інноватика у вищій школі» (2008); у номінації 

«Інновації у впровадженні ІТ-технологій в освітній процес» (2010); у 

номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій 

в освітньому процесі» та диплом за активне упровадження у навчальний 

процес освітніх інновацій (2011); 

– золоту медаль лауреата Національної премії з ландшафтної архі-

тектури і дизайну «Україна квітуча» на Міжнародній виставці «Ландшафтна 

архітектура і дизайн»: за використання етнічних традицій у ландшафтному 

проектуванні і будівництві (2010); велику золоту медаль – Гран-прі лауреата 

Національної премії з ландшафтної архітектури і дизайну «Україна квітуча – 

2009» (2009); 

– золоту медаль та диплом за активну участь в освітній інноваційній 

діяльності (ІІ національна виставка «Інноватика в освіті України», 2010); 

– золоту медаль на Міжнародній виставці «Освіта та кар’єра – 2011»  

у номінації «Профорієнтаційна робота серед молоді» (2011); 

– золоту медаль на Міжнародному науково-практичному форумі «Наука 

і бізнес – основа розвитку економіки» у номінації «Розробка та створення 

сучасних інноваційних методик і технічних засобів навчання для упрова-

дження в освітню практику» (2012); 

– золоту медаль на VII Міжнародному салоні винаходів та нових 

технологій «Новий час» (2012): за розробку «Спосіб підвищення стабільності 

параметрів мікрокристалів антимоніду індію»; за розробку «Спосіб вимірю-

вання квазістаціонарного магнітного поля»; за розробку «Sposob wytwarzania 

kompozycji drzewnopolimerowej»; 



 

– срібну медаль на Міжнародній варшавській виставці винаходів Iwis-

International Warsaw Inventions Show за розробку «Методи підвищення 

стабільності параметрів мікрокристалів антимоніду індію» (2012). 

В умовах інформатизації суспільства вдосконалення інформаційного 

супроводу наукових досліджень вважають вагомим фактором інноваційного 

розвитку науки загалом. Інформаційний супровід наукової діяльності 

розглядається як система організованих інформаційних заходів для донесення 

необхідної інформації до зацікавлених осіб: наукових та науково-педагогічних 

працівників, докторантів, аспірантів та студентів університету. Організація та 

забезпечення інформаційного супроводу наукових досліджень здійснюється 

відповідно до Програми розвитку Національного університету «Львівська 

політехніка» на період до 2020 року.  

Для оперативного забезпечення працівників та студентів сучасною іно-

земною та вітчизняною літературою використовуються технології елект-

ронних та онлайн-бібліотек. У комп’ютерній мережі університету та у біб-

ліотеці у різний час надавався доступ до інформаційних ресурсів: 

SpringerLink; HINARY; Polpred; Passport GMID; Scopus; електронних книжок 

та журналів на платформі видавництва ЦУЛ; ARDI; БиблиоРоссика, 

EBSCOhost тощо. Електронними книгами та матеріалами з цих ресурсів 

користується щороку більше ніж 3000 користувачів.  

З 2008 року розпочато формування фонду електронних документів НТБ. 

Для студентів і науковців доступні локальні електронні наукові та навчальні 

видання університету. З локальної мережі бібліотеки надається доступ до 3670 

електронних документів (книг та методичних матеріалів). Створений у  

2009 році сайт «Електронний науковий архів» забезпечує доступ до 21000 

статей тез конференцій та інших матеріалів.  

Доступ до усіх власних та передплачених електронних ресурсів надається 

працівникам та студентам безкоштовно. 

Упродовж 2007–2014 рр. працівники та студенти Львівської політехніки 

мали можливість користуватись ресурсами з обмеженим за часом тестовим 

доступом: 

– науковим, науково-педагогічним працівникам, аспірантам та студентам 

Львівської політехніки забезпечено безкоштовний доступ до онлайнових 

науково-інформаційних ресурсів провідних світових видавництв та установ 

(http://library.lp.edu.ua). Це, зокрема, інформаційні продукти Elsevier (статті з 

2500 наукових журналів), EBSCOhost (статті з 7300 наукових журналів), 

наукометрична реферативна база даних Scopus, матеріали American Chemical 



 

Society (понад 750000 статей з хімії та прикладних наук) та інших аме-

риканських наукових товариств; 

– HINARY – понад 8000 інформаційних ресурсів та понад 160 ви-

давництв; доступ уможливлює пошук відразу у численних базах даних 

(African Journals Online, BLDS Index to Development Studies, Popline, Scirus, 

Western Pacific Region Index Medicus (WPRIM) та ін.); 

– повний доступ до російськомовної бази даних Polpred.com (до  

15 квітня 2013 року), що містить повні тексти 320 тис. найкращих статей із 

сотень інформагентств та ЗМІ з усього світу за 14 років; інформація 

оновлюється щоденно; 

– протягом жовтня та листопада 2013 року читачам Науково-технічної 

бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» було відкрито 

тестовий доступ до 13 повнотекстових та бібліографічних баз компанії 

EBSCO Publishing, серед яких:  

 Academic Search Premier – містить анотований покажчик до більш як 

13600 журналів, з них 4700 – повнотекстові. Охоплює такі галузі, як біологія, 

хімія, інженерія, фізика, психологія, теологічні науки тощо;  

 Applied Science & Technology Source – містить понад 1400 повно-

текстових журналів, охоплюючи широкий спектр прикладних досліджень: від 

акустики до аеронавтики, робототехніки, біомедичної інженерії, нейронних 

мереж та ядерної енергетики;  

 AHFS Consumer Medication Information – авторитетне джерело інфор-

мації, визнаний стандарт інформації з лікарських засобів, що видає Амери-

канське товариство фармацевтів системи охорони здоров’я (AHFS);  

 Business Source Premier – надає доступ до повнотекстових версій більш 

як 2200 журналів з галузей маркетингу, менеджменту, економіки та фінансів. 

Додаткова повнотекстова інформація містить звіти з дослідження ринку, 

галузеві звіти, звіти країн, профілі компаній та SWOT-аналізи;  

 MasterFILE ™ – Premier – містить повнотекстові статті з понад 1700 

періодичних видань з питань бізнесу, охорони здоров’я, освіти, культури. База 

містить повні тексти з більш як 500 довідників, 107000 документів-першо-

джерел, а також колекцію зображень з 502000 світлин;  

 ERIC ®, the Educational Resource Information Center – забезпечує доступ 

до літературних видань і видань у сфері освіти;  

 GreenFile – містить інформацію про вплив на екологію корпорацій і 

місцевих/національних органів держуправління, а також про те, що може бути 

зроблено на кожному рівні для мінімізування негативного  впливу людини на 

навколишнє середовище;  

http://search.ebscohost.com/
http://search.ebscohost.com/


 

 Library, Information Science & Technology Abstracts ™ – містить пов-

нотекстові документи з галузі бібліотекознавства та інформаційних наук; 

– тестовий доступ (16.04.2013 – 16.10.2013) до інформаційної платформи 

ARDI (Access to Research for Development and Innovation), що координує 

Всесвітня організація інтелектуальної власності WIPO. Платформа ARDI 

забезпечує доступ до понад 3000 журналів, 11000 книг, 120 довідників різних 

наукових видавництв, таких як Elsevier, John Wiley & Sons, Nature Publishing 

Group, Cambridge University Press, Oxford University Press, Springer Science + 

Business Media, Taylor & Francis та багатьох інших; 

– тестовий доступ (18.10.2013 − 18.12.2013) до журналів та баз даних 

Royal Society of Chemistry (RSC) – британського наукового товариства. 

Упродовж тестового періоду користувачі Львівської політехніки отримали: 

 необмежений інтернет-доступ до повної колекції журналів Royal Society 

of Chemistry, найвпливовіші серед яких Chemical Society Review (імпакт-

фактор 24,892), Energy & Environmental Science (імпакт-фактор 11,653), 

Natural Product Reports (імпакт-фактор 10,178); 

 доступ до баз даних Royal Society of Chemistry, таких як Analytical 

Abstracts, Catalysts & Catalysed Reactions, Chemical Hazards in Industry, 

ChemSpider, MarinLit, Methods in Organic Synthesis тощо; 

 доступ до номерів наукових журналів, які перебувають у друці (online first); 

 доступ до кольорових ілюстрацій, діаграм та додатків, які не завжди 

доступні у паперовій версії; 

 розширені можливості пошуку; 

 статистику використання статей журналів. 

Протягом листопада 2013 р. читачам бібліотеки відкрито тестовий доступ 

до реферативної бази та наукометричної платформи SciVerse Scopus. 

З метою інформування науковців Львівської політехніки про можливості, 

які надають міжнародні організації та фонди, підрозділ науково-дослідної 

частини університету здійснює пошук інформації про актуальні конкурси, 

гранти, стипендії на проведення наукових досліджень, стажування, навчання, 

її переклад з іноземної мови та підготовку інформаційних матеріалів для 

підрозділів університету, а також розміщення на сайті «Наука». 

Упродовж 2007–2014 рр. перекладено українською мовою та підготов-

лено 28 інформаційних бюлетенів та збірників, зокрема: 

– «Програми УНТЦ»;  

– «Гранти НАТО»;  

– «TEMPUS»;  

https://ardi.wipo.int/Login/Login
http://www.rsc.org/
http://pubs.rsc.org/en/journals
http://www.rsc.org/publishing/currentawareness/index.asp
http://www.rsc.org/Publishing/CurrentAwareness/AA/index.asp
http://www.rsc.org/Publishing/CurrentAwareness/AA/index.asp
http://www.rsc.org/Publishing/CurrentAwareness/CCR/index.asp
http://www.rsc.org/Publishing/CurrentAwareness/CHI/index.asp
http://www.rsc.org/Publishing/ChemSpiderRedirect.cfm
http://www.rsc.org/Publishing/CurrentAwareness/MarinLit.asp
http://www.rsc.org/Publishing/CurrentAwareness/MOS/index.asp
http://www.scopus.com/


 

– «Рекомендації до написання проектної пропозиції 7РП»;  

– «ERASMUS MUNDUS External Cooperation Windows»;  

– «Програма імені Жана Моне (Jean Monnet Programme)»;  

– «Центрально-Європейська програма»;  

– «Європейські стипендії»;  

– «Міжнародні стипендії»;  

– «COST: Європейське співробітництво в галузі науки і техніки»;  

– «Програма з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020». 

Для рекламування наукових досягнень Львівської політехніки в міжнарод-

ному інформаційному просторі на сайті «НАУКА» створено англомовну 

сторінку Scientific and technical products (http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=5580). 

Львівська політехніка є учасником інвестиційної програми Європейсь-

кого інвестиційного банку (ЄІБ) у галузі освіти України (напрям «Універ-

ситетський сектор, фінансування інфраструктури та устаткування для 

лабораторій та дослідницьких центрів»). 

На розгляд ЄІБ у 2013 р. подано проектну пропозицію «Розвиток нау-

ково-навчальної та соціальної  інфраструктури Національного університету 

«Львівська політехніка», одним із підпроектів якої є «Створення науково-

навчального центру «Нові матеріали і технології». 

Роботу з реалізації підпроекту розпочато: підготовлено територію будів-

ництва (демонтовано стару споруду та розроблено технічні умови на під’єд-

нання до інженерних мереж), проводиться техніко-економічне обґрунтування 

проекту та розроблення проектно-кошторисної документації. 

Створення науково-навчального центру «Нові матеріали і технології», 

оснащеного сучасним науковим обладнанням і приладами, сприятиме розв’я-

занню актуальних наукових та освітніх задач, дасть змогу готувати висококва-

ліфікованих інженерів, наукових і науково-педагогічних працівників.  

 
 

Рис. 6.13. Проект науково-навчального центру «Нові матеріали і технології» 

../Scientific%20and%20technical%20products
http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=5580


 

Метою створення ННЦ є: 

– проведення наукових досліджень та отримання високотехнологічних 

розробок у галузі нових матеріалів  і технологій; 

– якісна підготовка кадрів для виробничої, науково-дослідної та освітньої 

діяльності у галузі нових матеріалів і технологій на основі інтеграції освіт-

нього процесу та наукових досліджень; 

– забезпечення інноваційно-дослідницького, міждисциплінарного харак-

теру навчання з метою підготовки фахівців, які володіють потенціалом 

наукової творчості та самоосвіти, вмінням комплексно вирішувати практичні 

інженерні та науково-технічні завдання, професійною та соціальною 

мобільністю; 

– інтеграція у світовий освітній і науковий простір; 

– зміцнення партнерства органів місцевого самоврядування, науки та 

бізнесу в регіональному, національному та міжнародному масштабах; 

– позиціонування Національного університету «Львівська політехніка» на 

міжнародному ринку освітніх і наукових послуг. 

Робота ННЦ здійснюватиметься за такими науковими напрямами: 

– розроблення нових матеріалів, принципів і технологій для створення 

дешевих, ефективних тонкоплівкових сонячних елементів, фотовипроміню-

вальних приладів та систем генерування, перетворення і нагромадження енергії; 

– розроблення методів синтезу нових органічних і неорганічних речовин 

та полімерних, композиційних та біосумісних матеріалів (зокрема нанорозмір-

них люмінофорів, сцинтиляторів і наноносіїв для систем цільової доставки 

ліків та нуклеїнових кислот); 

– створення технологій одержання функціональних матеріалів та при-

ладних структур, а також керованого модифікування властивостей цих 

матеріалів (до них належать активні середовища для електронної та лазерної 

техніки та інформаційних технологій, сонячної енергетики, накопичувачів 

енергії, нанотехнологій тощо).  

 У науковців Львівської політехніки вагомий доробок у вказаних нау-

кових напрямах. Результати досліджень відображено у численних публіка-

ціях: монографіях, статтях у журналах, доповідях на конференціях, презен-

таціях на виставках. Зокрема, упродовж останніх п’яти  років у цій галузі 

опубліковано понад 150 статей у виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних, та зроблено понад 80 доповідей на міжнародних наукових конфе-

ренціях. Результати розробок захищено патентами.  

У Національному університеті «Львівська політехніка» видається 28 фа-

хових наукових видань та одне нефахове наукове видання:  



 

22 тематичні серії Вісника (серед яких одна тематична серія – нефахове 

видання); 

– три міжвідомчі науково-технічні збірники; 

– один збірник наукових праць; 

– два англомовні журнали; 

– один журнал «Геодинаміка» (співзасновниками також є Державна служ-

ба геодезії, картографії та кадастру України, Інститут геофізики ім. С.І. Суб-

ботіна НАН України, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН 

України, Львівське астрономо-геодезичне товариство). 

За звітний період видано 193 випусків 22 тематичних серій Вісника Націо-

нального університету «Львівська політехніка», 29 міжвідомчих науково-тех-

нічних збірників, 7 збірників наукових праць, 29 випусків наукових журналів. 

Упродовж 2007–2014 рр. засновано сім наукових видань, з них п’ять – 

англомовні, а два видаються кількома мовами (українською, російською, 

англійською), зокрема: 

 журнал «Chemistry & Chemical Technology» (видається щоквартально з 

вересня 2007 року, з 2012 року внесений до бази даних SciVerse Scopus, з  

2014 р. – до бази даних Index Copernicus); 

 журнал «Computational Problems of Electrical Engineering» (видається з 

2011 року, у 2013 році журнал внесено до Переліку наукових фахових видань 

України (наказ МОН України № 893 від 04.07.2013 р., з 2014 року він входить 

до бази даних Index Copernicus); 

 журнал «Journal of Computer Systems and Information Technologies» 

(«Комп’ютерні системи та інформаційні технології»); 

 журнал «Economics, Entrepreneurship, Management» («Економіка, 

підприємництво, менеджмент»); 

 тематична серія Вісника Національного університету «Львівська 

політехніка» «Юридичні науки» (Lviv Рolytechnic National University herald: 

collection of scientific proceedings. Series «Juridical sciences»); 

 журнал «Mathematical Modelling and Computing» («Математичне мо-

делювання та комп’ютинг») (спільно з Центром математичного моделювання 

Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача 

НАН України); 

 збірник «Каталіз та нафтохімія» (спільно з Інститутом біоорганічної 

хімії та нафтохімії НАН України. Львівська політехніка є співзасновником з 

2013 року. В 2014 році збірник внесено до переліку фахових видань України).  

У 2014 році заплановано заснувати ще чотири англомовні наукові ви-

дання. Зокрема: 



 

 журнал «Architectural Studies» («Архітектурні дослідження»); 

 збірник наукових праць «Humanitarian Vision» («Гуманітарні візії»); 

 журнал «Ukrainian Journal of Mechanical Engineering» («Український 

журнал з машинобудування»); 

 журнал «Advances in Cyber-Physical Systems» («Досягнення в галузі 

кіберфізичних систем»); 

Важливою умовою забезпечення ефективної діяльності університету є 

конкурентоспроможний кадровий склад. Упродовж останніх років в універси-

теті сформувався ефективний склад викладачів та наукових співробітників, 

серед яких значна частка молодих учених, зокрема випускників Львівської 

політехніки (так, працівниками університету стають не менше ніж 60 % 

випускників аспірантури, які успішно завершили аспірантуру із вчасним або 

достроковим захистом дисертації). 
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Рис. 6.14. Кількість молодих вчених*, які працюють в університеті 

*Молоді учені – науково-педагогічні та наукові працівники з науковими 

ступенями, а також працівники без наукового ступеня (мол. наук. співр., наук. 

співр., стажисти-дослідники) та аспіранти; усі віком до 35 років. 

Молоді вчені Львівської політехніки активно беруть участь у наукових 

дослідженнях. Упродовж 2009–2013 рр. за їх участю опубліковано 128 моно-

графій (що становить 43 % від загальної кількості монографій, які опублі-

кували працівники Львівської політехніки за цей період), 135 навчальних 

посібників (22 %) і 38 підручників (35 %), 14549 наукових публікацій (62 %)  

(з них 280 у закордонних виданнях, що входять до наукометричних баз 

даних). 
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Рис. 6.15. Видання монографій, навчальних посібників  

та підручників за участю молодих вчених 
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Рис. 6.16. Кількість публікацій молодих вчених університету 

За показниками наукометричної бази даних SciVerse Scopus станом на 

лютий 2014 р. у Scopus було 509 публікацій молодих вчених університету, 

кількість цитувань – 325.  

Підтвердженням високого рівня наукових досліджень молодих вчених 

Львівської політехніки у 2007–2014 рр. є здобуті гранти та нагороди: 

– 26 грантів Президента України для підтримки наукових досліджень мо-

лодих вчених, зокрема чотири гранти одержано у 2013 р.;  

– один грант Президента України для обдарованої молоді (отримано на  

2013 р.);  



 

– чотири премії Президента України для молодих учених;  

– дві премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у 

галузі фундаментальних і прикладних досліджень, науково-технічних розробок;  

– чотири іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших 

молодих учених;  

– три премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 

розбудові України;  

– 16 учених Політехніки отримували стипендію Кабінету Міністрів 

України для молодих учених. 

Важливо, що серед нагороджених та відзначених молодих учених, як 

правило, молоді науковці – переможці конкурсів на здобуття грантів Націо-

нального університету «Львівська політехніка» для молодих вчених та 

«Кращий молодий науковець року Університету». 

Серед здобутків молодих політехніків – також премії Національної академії 

наук України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за 

найкращі наукові роботи, академічні стипендії Президента України аспірантам, 

Кабінету Міністрів України аспірантам, академічні стипендії ім. М.С. Гру-

шевського аспірантам вищих навчальних закладів; дві міжнародні іменні премії 

від компанії Festo для найкращих молодих дослідників та науковців. 

106 молодих науковців університету відзначено протягом 2007–2013 рр. 

преміями обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників 

наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів 

акредитації Львівської області для талановитих молодих учених і спеціалістів 

віком до 35 років у галузі природничих, технічних, гуманітарних і соціально-

економічних наук, результати досліджень яких сприятимуть соціально-

економічним перетворенням у регіоні. 

У результаті співпраці Львівської політехніки з київським представ-

ництвом японської компанії «Tokyo Boeki Technology Ltd» надано десять 

іменних стипендій «Стипендія Токіо Боекі» студентам, аспірантам і молодим 

науковцями університету за значні успіхи у навчанні та науковій діяльності,  

а також можливість проведення наукових досліджень на сучасному 

обладнанні фірми JEOL. 

Рада молодих учених (РМВ) є органом самоврядування наукової молоді 

Національного університету «Львівська політехніка». Поновила свою 

діяльність у 2005 р. і за цей період зарекомендувала себе надійним ресурсом 

для розвитку університету, інструментом, що сприяє формуванню позитив-

ного іміджу Львівської політехніки.  

Рада молодих учених з 2007 р. щороку організовує конкурс на здобуття 

грантів Національного університету «Львівська політехніка» для молодих 



 

вчених, а з 2008 р. – конкурс «Кращий молодий науковець року». Упродовж 

2010–2011 рр. була активним учасником фестивалів науки, що проводились 

спільно з Львівською міською радою з метою популяризації науки серед дітей 

та молоді. 

Захід «Scientific fun – Наукові пікніки в Україні», що відбувся 14 вересня 

2014 року у Львівській політехніці, продемонстрував потенціал Ради щодо 

самостійної організації заходів, орієнтованих на найширші кола учасників – 

від школярів і студентів до шанованих вчених. Партнерами Ради під час його 

організації та проведення стали Центр міжкультурних ініціатив (м. Варшава, 

Польща), Центр науки «Копернік» (м. Варшава, Польща), громадська орга-

нізація CREart (м. Львів). 

Впродовж останніх двох років Рада молодих вчених активізувала роботу 

в напрямку пошуку партнерів та налагодження співпраці із зовнішніми 

організаціями – як в Україні, так і поза її межами. 

Члени Ради плідно працюють у складі Ради молодих учених при Дер-

жавному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України, 

беруть участь у проектах Ради, зокрема у створенні реєстру українських рад 

молодих учених всіх рівнів. 

Одним із найважливіших результатів роботи Ради молодих учених є 

проведення з 2010 р. міжнародних молодіжних фестивалів науки «Litteris et 

Artibus». Масштаби «Litteris et Artibus» щороку розширюються. Так,  

у 2010 році учасниками цього заходу були близько 300 осіб, а вже у IV Міжна-

родному молодіжному фестивалі науки «Litteris et Artibus», що проходив  

21–23 листопада 2013 року, брали участь понад 800 молодих учених із  

14 країн. Під одним «парасольковим» проектом «Litteris et Artibus» відбулося 

дев’ять самостійних потужних наукових міжнародних конференцій молодих 

вчених (МКМВ): 

– VI МКМВ «Комп’ютерні науки та інженерія 2013»; 

– V МКМВ «Геодезія, архітектура та будівництво 2013»; 

– ІV МКМВ «Гуманітарні та соціальні науки 2013»; 

– ІV МКМВ «Енергетика та системи керування 2013»; 

– ІII МКМВ «Інженерна механіка та транспорт 2013»; 

– ІII МКМВ «Економіка та менеджмент 2013»; 

– ІII МКМВ «Хімія та хімічні технології 2013»; 

– І МКМВ «Психологія та право 2013»; 

– І МКМВ «Екологія та туризм 2013». 

«Litteris et Artibus» у 2013 році проводився в межах проекту-переможця 

гранту Президента України для обдарованої молоді, який отримав учасник 

Ради молодих учених Львівської політехніки. 



 

Важливим елементом «Litteris et Artibus» став круглий стіл громадських 

організацій науково-освітнього спрямування, у якому взяли участь 60 моло-

дих вчених, що є представниками 32 громадських організацій, 11 із яких  

«парасолькові» (репрезентують цілі групи організацій схожого спрямування): 

EuroDoc (Європейська федерація національних асоціацій молодих науковців), 

MILSET (Всесвітній рух за проведення дозвілля в науці і техніці), Національні 

ради аспірантів Польщі (KRD та PDUT), Рада молодих учених при 

Держінформнауки України, Національний студентський союз України та 

низка інших. 

У межах круглого столу обговорено важливі питання ефективної орга-

нізації молодіжної науки, роль третього сектору в цьому процесі, порівняно 

особливості національних систем підтримки молодих вчених різних країн 

тощо. Результатом круглого столу став обмін досвідом та започаткування 

партнерських стосунків між українськими та міжнародними громадськими 

організаціями, що сприятиме інтеграції української науки у світове наукове 

співтовариство. Зокрема, розпочато переговори щодо вступу української на-

ціональної організації молодих вчених (Ради молодих учених при Держін-

формнауки) в EuroDoc; започатковано партнерські зв’язки низки українських 

організацій з MILSET тощо. 

При Національному університеті «Львівська політехніка» з 2006 року діє 

науково-навчальний центр (ННЦ) з правами відділення цільової підготовки 

Національного університету «Львівська політехніка» та Західного наукового 

центру НАН України та МОН України, до складу якого входять 14 спільних 

науково-навчальних структур, зокрема сім навчально-наукових комплексів, 

шість філій кафедр та одна міжвідомча навчально-дослідницька лабораторія з 

відновлення та захисту від корозії і зношування елементів металоконструкцій. 

П’ять навчально-наукових підрозділів створено впродовж 2008–2012 рр: 

– ННК «Комп’ютерні інформаційні технології та математичне моделю-

вання» (створений у 2008 р. спільно з Інститутом прикладних проблем меха-

ніки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України та Фізико-механічним 

інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України); 

– ННК «Геодинаміка» (створений спільно з Інститутом геології і геохімії 

горючих копалин НАН України, Карпатським відділенням Інституту геохімії 

ім. С.І. Субботіна НАН України); 

– ННК «Скануюча оптична мікроскопія для клітинних технологій» (ство-

рений у 2008 р. спільно з Інститутом біології клітини НАН України); 

– ННК «Хімія і ефективні хімічні технології» (створений у 2009 р. 

спільно з Інститутом геології та геохімії горючих копалин НАН України, 

Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України, відділенням 



 

фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії  

ім. Л. М. Литвиненка НАН); 

– міжвідомча навчально-дослідницька лабораторія з відновлення та 

захисту від корозії та зношування елементів металоконструкцій (створена у 

2012 р. спільно з Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН 

України – відділом фізико-хімічних методів зміцнення та захисту металів 

(відділ № 11). 

Загалом до діяльності ННЦ залучено вісім установ НАН України та вісім 

навчально-наукових інститутів університету, за участю наукових працівників 

яких здійснюється спільна підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, 

проведення курсів лекцій за спорідненими спеціальностями.  

Призначенням Центру є організація цільової підготовки фахівців з 

підвищеним творчим потенціалом для установ НАН України, вищих навчаль-

них закладів та науково-виробничих об’єднань для забезпечення кадрового 

супроводу розробок, а також проведення спільних наукових досліджень.  

Упродовж 2007–2014 рр. у межах функціонування ННЦ: 

виконано понад 25 спільних НДР за госпдоговорами (щорічний загальний 

обсяг перевищує 300 тис грн.), зокрема «Дослідження розвинення шляхів 

практичного застосування матеріалів моно- і гетероструктурування та еле-

ментів конструкцій на їх основі» спільно із Західним науковим центром НАН 

України та МОН України; «Розвинення експериментальних засад створення 

нанорозмірних полімер-мінеральних композитів» спільно із Фізико-технічним 

інститутом ім. О.О. Галкіна НАН України (м. Донецьк); «Технічна перевірка 

параметрів магнітометрів», спільно із Центром Інституту космічних до-

сліджень НАН України – НКАУ; 

– видано близько 50 монографій; 

– організовано та проведено понад 60 спільних наукових конференцій. 

На засадах співпраці видаються: 

 науковий журнал «Геодинаміка» (спільно з Державною службою 

геодезії, картографії та кадастру України, Інститутом геофізики  

ім. С.І. Субботіна НАН України, Інститутом геології і геохімії горючих 

копалин НАН України, Львівським астрономо-геодезичним товариством);  

 збірник «Каталіз та нафтохімія» (спільно з Інститутом біоорганічної 

хімії та нафтохімії НАН України. Львівська політехніка є співзасновником з 

2013 року. У 2014 році збірник внесено до переліку фахових видань України). 

Членами спеціалізованих вчених рад установ НАН України є 11 науково-

педагогічних працівників університету, а членами спеціалізованих вчених рад 

університету – 16 наукових працівників установ НАН України.  

 



 

7. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ  

У МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ І НАУКОВИЙ ПРОСТІР 

 

Міжнародна співпраця є одним із важливих напрямів інноваційного роз-

витку Національного університету «Львівська політехніка» в процесі утверд-

ження його як відомого національного та найбільшого регіонального науко-

вого та освітянського центру, сучасного широкопрофільного європейського 

університету дослідницького типу. 

Основні напрями розвитку та поглиблення міжнародної співпраці 

Національного університету «Львівська політехніка» такі: 

– активна участь у роботі загальноєвропейських та регіональних 

асоціацій університетів; 

– розширення співпраці із провідними європейськими університетами на 

основі укладання комплексних угод про співпрацю; 

– інтенсифікація участі науковців та викладачів у підготовці та виконанні 

міжнародних наукових та освітянських проектів, що фінансуються відповідно 

до програм Європейського Союзу; 

– поглиблення міжнародної наукової співпраці; 

– розвиток міжнародної академічної мобільності; 

– розширення спектра навчальних програм з подвійними дипломами та 

збільшення кількості українських та європейських студентів, які беруть у них 

участь; 

– удосконалення інформаційного забезпечення міжнародних зв’язків; 

– підготовка фахівців для зарубіжних країн; 

– розвиток міжнародних освітянських та культурних зв’язків із укра-

їнською діаспорою за кордоном. 

Вже понад 20 років Львівська політехніка бере активну участь у роботі 

низки міжнародних університетських асоціацій як регіонального, так і глобаль-

ного типу: Альянсі університетів за демократію (AUDEM), Асоціації універ-

ситетів Карпатського регіону (ACRU), Асоціації генеральних штатів студентів 

Європи (AEGEE), Раді студентів технічних університетів Європи (BEST). 

Упродовж звітного періоду Львівська політехніка стала членом найбільшої 

міжнародної університетської спільноти – Європейської асоціації університетів 

(EUA), а також підписала Велику хартію університетів (Magna Charta Univer-

sitatum). Участь у роботі цих авторитетних організацій допомагає  університету 

налагоджувати нові контакти, знаходити партнерів для підготовки та вико-

нання міжнародних проектів, розвивати академічну та наукову мобільність, 

підвищувати рівень інформаційного забезпечення міжнародної діяльності. 



 

Основним механізмом реалізації міжнародної співпраці є наукове, осві-

тянське та культурне співробітництво відповідно до комплексних білате-

ральних угод про співпрацю, укладених із провідними університетами Євро-

пи, Америки, Азії. Підписання цих угод та удосконалення співпраці згідно з 

ними були одними із пріоритетних напрямів розширення та поглиблення 

міжнародного співробітництва Львівської політехніки протягом  

2007–2014 років. Велика увага приділялася налагодженню освітянських та 

наукових зв’язків не тільки із традиційними партнерами – університетами 

Європи, Північної Америки та Росії, але й пошуку партнерів із нових для нас 

регіонів – Азії, Африки, Південної Америки та Австралії. Інформація про 

підписані за звітний період угоди про співпрацю міститься в табл. 7.1. Загалом 

зазначимо, що на 2014 рік Львівська політехніка уклала вже понад 100 чинних 

угод про співпрацю як на рівні університетів загалом, так і на рівні окремих 

структурних підрозділів – інститутів, факультетів та кафедр. 

 

Таблиця 7.1 

Угоди про співпрацю 

№ Університет Країна 

1 2 3 

1 Університет прикладного мистецтва (Відень) Австрія 

2 Брестський державний технічний університет Білорусь 

3 Технічний університет (Варна) Болгарія 

4 Факультет архітектури Варненського вільного університету 

«Черноризец Храбр» 

Болгарія 

5 Факультет морських наук і екології Технічного університету (Варна) Болгарія 

6 Інститут макромолекул імені професора Елоїза Мано Федерального 

університету (Ріо-де-Жанейро) 

Бразилія 

7 Талліннський технологічний університет Естонія 

8 Компанія «Joca Ingeneria y Construcciones S.A.» Іспанія 

9 Університет де Мурція Іспанія 

10 Університет для іноземців (Перуджа) Італія 

11 РДКП «Східноказахстанський державний технічний університет  

ім. Д. Серікбаєва» (Усть-Каменогорськ) 

Казахстан 

12 Казахський агротехнічний університет ім. С. Сейфулліна Казахстан 

13 Карагандинський державний індустріальний університет  

(Тімертау) 

Казахстан 

14 Манітобський університет (Вінніпег) Канада 



 

Продовження табл. 7.1 

1 2 3 

15 Кафедра землеустрою і геодезії Латвійського сільськогосподарського 

університету (Єлгава) 

Латвія 

16 Американський  науково-технологічний університет (Бейрут) Ліван 

17 Кишинівський технічний університет Молдова 

18 Вища школа (Нойбранденбург) Німеччина 

19 Вища технічна школа (Міттельгессен) Німеччина 

20 Український вільний університет (Мюнхен) Німеччина 

21 Рейнсько-Вестфальська вища технічна школа (Аахен) Німеччина 

22 Факультет машинобудування Технічного університету (Хемніц) Німеччина 

23 Природознавчий університет (Вроцлав) Польща 

24 Вища торгова школа ім. Б. Марковського (Кельце) Польща 

25 Політехніка Бялостоцька Польща 

26 Інститут оптоелектроніки Військово-технічної академії (Варшава) Польща 

27 Аграрна академія імені Хугона Коллонтая  (Краків) Польща 

28 Лодзький технічний університет Польща 

29 Центр космічних досліджень ПАН (Варшава) Польща 

30 Вроцлавська політехніка Польща 

31 Міжнародна лабораторія сильних магнітних полів і низьких 

температур (Вроцлав) 

Польща 

32 Люблінська політехніка Польща 

33 Свєнтокшиська політехніка  (Кельце) Польща 

34 Інститут хімії біологічно-хімічного факультету Університету 

Бялостока 

Польща 

35 Ченстоховська політехніка Польща 

36 Познанський університет ім. Адама Міцкевича Польща 

37 Варшавська політехніка Польща 

38 Міжнародна вища школа логістики і транспорту (Вроцлав) Польща 

39 Інститут комп’ютерних наук Лодзького технічного університету Польща 

40 Вармінсько-Мазурський університет (Ольштин) Польща 

41 Економічна академія імені Кароля Адамєцкего (Катовіце) Польща 

42 Кафедра соціології Вищої школи ім. Богдана Янського (Хелм) Польща 

43 Жешувська політехніка Польща 

44 Сілезька політехніка (Глівіце) Польща 

45 Академія спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської  

(Варшава) 

Польща 

46 Економічний університет (Краків) Польща 

47 Університет Марії Кюрі-Склодовської (Люблін) Польща 



 

Закінчення табл. 7.1 

1 2 3 

48 Економічний факультет Університету Марії Кюрі-Склодовської 

(Люблін) 

Польща 

49 Інститут бібліотекознавства та наукової інформації, Гуманітарний 

факультет Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін) 

Польща 

50 Гданська політехніка Польща 

51 Опольська політехніка Польща 

52 Інститут електроніки Лодзького технічного університету Польща 

53 Бібліотека Лодзької політехніки Польща 

54 Суспільна академія наук (Лодзь) Польща 

55 Регіональна філія Вищої школи імені Богдана Янського (Хелм) Польща 

56 Поморська академія (Слупськ) Польща 

57 Факультет будови машин і авіації  Жешувської політехніки Польща 

58 Вища школа інформатики і управління (Жешув) Польща 

59 Гуманітарний факультет Гірничо-металургійної академії  

ім. С. Сташіца (Краків) 

Польща 

60 Опольський університет Польща 

61 Державна вища технічна школа (Новий Сонч) Польща 

62 Державна вища професійна школа імені Яна Гродка (Сянок) Польща 

63 Політехнічний інститут CAVADO e AVE Португалія 

64 Братський державний університет Росія 

65 Сибірська державна геодезична академія Росія 

66 Московський енергетичний інститут Росія 

67 Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої 

професійної освіти «Російський державний гуманітарний 

університет» (Москва) 

Росія 

68 Федеральна державна бюджетна освітня установа вищої професійної 

освіти «Мордовський державний університет  

ім. Н.П. Огарьова» (Саранськ) 

Росія 

69 Факультет менеджменту та інформатики Університету Жиліна Словаччина 

70 Словацький університет сільського господарства (Нітра) Словаччина 

71 Державний університет ім. Стівена Остіна (Накогдочес,  

штат Техас) 

США 

72 Тайванський текстильний дослідний інститут Тайвань 

73 Центральна школа електроніки ЕСЕ (Париж) Франція 

74 Університет дю Мен (Ле Ман) Франція 

75 Університет Упсала Швеція 

76 Міжнародний університет Судзука Японія 



 

Одним із найважливіших пріоритетів міжнародної діяльності універ-

ситету, який має особливе практичне значення для розвитку його структури, 

спектра його академічних програм, методичного матеріального забезпечення 

навчальної та наукової діяльності, є участь науковців та викладачів у 

підготовці та виконанні міжнародних наукових та освітянських проектів, що 

фінансуються за програмами Європейського Союзу, передовсім – у програмах 

«Темпус», «Еразмус Мундус», європейських програмах фінансування прикор-

донного міжнародного співробітництва.  

У 2007– 2014 рр. Львівська політехніка розпочала, виконала та продовжує 

реалізовувати десять проектів за програмою «Темпус». Тематика цих проектів  

надзвичайно широка – від структурних проектів, метою яких є удосконалення 

управління університетом та його інноваційний розвиток, до суто академічних 

проектів, спрямованих на розроблення нових сучасних навчальних програм та 

технологій навчання. Партнерами у виконанні вказаних проектів є десятки 

європейських та українських університетів, а координаторами-отримувачами 

грантів – провідні університети Австрії, Швеції, Іспанії, Італії, Польщі, Бол-

гарії, Німеччини. Повний перелік міжнародних проектів за програмою «Тем-

пус», виконаних протягом 2007–2014 рр., міститься в табл. 7.2. 

 

Таблиця 7.2 

Проекти за програмою «Темпус» 

№ 

з/п 
Назва проекту Основний партнер 

Роки 

виконання 

1 2 3 4 

1 Управління університетом у контексті 

Європейського простору вищої освіти 

Віденський технічний 

університет, Австрія 

15.06.2007–

14.06.2008 

2 Геоінформаційні технології для 

сталого розвитку в східних сусідніх 

країнах 

Королівський 

технологічний інститут, 

Стокгольм, Швеція 

15.10.2010–

14.10.2013 

3 Активізація трикутника знань шляхом 

створення інноваційних офісів в 

українських вищих навчальних 

закладах 

Університет Аліканте, 

Іспанія  

15.01.2010–

14.01.2013 

4 Навчальне середовище для укра-

їнських ІТ-студентів, спрямоване  

на інновації та підприємництво 

Університет Ліннеус, 

Швеція  

15.10.2012–

14.10.2015 



 

Продовження табл. 7.2 

1 2 3 4 

5 Розроблення навчальних планів для 

нової спеціалізації: магістр-інженер 

проектування мікросистем 

Технічний університет, 

Лодзь, Польща 

15.10.2012–

14.10.2015 

6 Лідерство і управління змінами у 

вищій освіті 

Міжнародний універси-

тетський коледж, Добріч, 

Болгарія 

15.10.2012–

14.10.2015 

7 Модернізація дворівневої підготовки 

(магістратура, бакалаврат)  

з інженерного матеріалознавства 

відповідно до кращих надбань 

Болонського процесу 

Університет Дуйсбурга, 

Німеччина 

01.12.2013–

01.12.2016 

8 Архітектура і сталий розвиток на 

основі екoгуманістичних принципів і 

передових технологій без втрати 

ідентичності 

Політехніка Міланська, 

Італія 

15.10.2012–

15.10.2015 

9 Сталий розвиток регіонів на основі 

екогуманістичної синергетичної 

взаємодії  

Віденський технічний 

університет, Австрія 

01.12.2013–

01.12.2016 

10 Навчання наступної генерації екс-

пертів з кібернетичної безпеки:  

нова, визнана ЄС, магістерська 

програма  

Блекінгський 

технологічний інститут 

Карлскрон, Швеція 

01.12.2013–

01.12.2016 

 

Ще однією європейською програмою фінансування насамперед сту-

дентської та викладацької мобільності є програма «Еразмус Мундус», яка  

повною мірою відкрилася для участі українських університетів лише в останні 

роки. Львівська політехніка є учасником двох проектів, спрямованих на роз-

роблення нової навчальної програми з мікроелектроніки (мікроелектро-

механічні системи, МЕМС) та архітектури й урбаністики. Лідером першого 

проекту є Лодзька політехніка (Польща), другого – Лісабонський університет 

(Португалія). Відповідно до цих проектів десятки студентів та викладачів 

проходять семестрове навчання та стажування у партнерських університетах. 

Ще одним пріоритетом міжнародної співпраці Львівської політехніки є 

істотне розширення академічної, передусім студентської, мобільності. 

Основні види студентської мобільності – повний та частковий курси навчання 

у закордонних ВНЗ, навчання за програмами подвійних дипломів, прохо-

дження практики за кордоном, участь студентів у програмах культурного 



 

обміну. Важливим фактором збільшення студентської мобільності є наявність 

державних стипендій для навчання у провідних вищих навчальних закладах 

світу, які реалізовувалася в 2010–2013 рр., і участь у якій взяли 38 студентів, 

аспірантів та науковців університету. Особливо інтенсивно академічна 

мобільність в університеті розвивається протягом останніх трьох років: якщо 

в 2008 році кількість мобільних студентів вперше перевищила  50 осіб, то в 

2013 році в різних програмах академічної мобільності взяло участь понад  

320 студентів. Інформацію про розвиток студентської академічної мобільності 

наведено в табл. 7.3. 

 

Таблиця 7.3 

Академічна мобільність студентів 

Види мобільності 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Повний та частковий курс 

навчання 
35 83 80 129 136 244 296 

Навчання за програмами по-

двійних дипломів 
4 4 3 2 3 7 71 

Загалом відряджено за кордон 

студентів 
39 126 127 136 140 291 327 

 

Значна увага у Львівській політехніці також приділяється розвитку між-

народних наукових та академічних контактів на рівні викладачів та науковців. 

З року в рік зростає загальна кількість закордонних відряджень, збільшується 

частка працівників, які беруть участь у виконанні міжнародних проектів, 

стажуванні за кордоном. Інформація про розвиток мобільності викладачів та 

науковців наведена на рис. 7.1. 

Важливим напрямом інтернаціоналізації університету є розширення 

спектра навчальних програм з подвійними дипломами та збільшення кількості 

українських та європейських студентів, які беруть у них участь. У Львівській 

політехніці навчальні програми, які дають можливість студентам отримати 

два дипломи, існують ще з середини 90-х років. Створено їх у співпраці із 

німецькими партнерами (технічні університети Ільменау та Гіссена-

Фрідберга). Протягом останніх років започатковано декілька нових програм 

спільно із австрійськими, польськими та канадськими університетами, що 

привело до істотного збільшення кількості студентів, які беруть у них участь 

(динаміку відображено на рис. 7.2). 
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Рис. 7.1. Мобільність викладачів та науковців 
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Рис. 7.2. Участь студентів у програмах подвійних дипломів 

Істотною компонентою цього процесу є підвищення рівня мовної під-

готовки викладачів та студентів, читання окремих навчальних дисциплін анг-

лійською мовою. Планом заходів Львівської політехніки щодо інтеграції 

університету в Європейський простір вищої освіти передбачено завдання – 

створити до 2020 року не менше ніж 30 англомовних навчальних програм та 

забезпечити викладання англійською мовою принаймні 300 навчальних 

дисциплін. 

Одним із важливих індикаторів міжнародного визнання сучасного універ-

ситету є кількість іноземних студентів, які здобувають освіту в університеті 

відповідно до програм академічної мобільності. Львівська політехніка має 

понад 50-літній досвід підготовки фахівців для зарубіжних країн, з року в рік 

збільшує кількість іноземних студентів (див. рис. 7.3), хоч необхідно 

зазначити, що досягнуті показники все ще не відповідають реальному 

потенціалу університету. 
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Рис. 7.3. Навчання іноземних студентів 

Упродовж звітного періоду в університеті велику увагу звертали на 

розвиток інформаційного забезпечення міжнародної діяльності. Створено ка-

талог програм бакалаврської підготовки, каталоги курсів/інформаційні пакети 

підготовки бакалаврів та магістрів. Кожних три роки видаються двомовні 

буклети Львівської політехніки, презентаційні CD, рекламні матеріали. Для 

забезпечення інформаційних потреб викладачів та студентів створено 

спеціалізований сайт міжнародних зв’язків, який містить необхідні матеріали 

для підготовки нових міжнародних проектних пропозицій, опис грантових 

пропозицій та програм фінансування академічної мобільності тощо. 

Львівська політехніка активно розвиває міжнародну наукову співпрацю: 

бере участь у міжнародних проектах, грантах, госпдоговорах; співпрацює із 

закордонними вищими навчальними закладами та установами; бере участь у 

конкурсах на здобуття міжнародних стипендій і грантів тощо (рис. 7.4). 

Упродовж 2007–2013 рр. науковці Львівської політехніки виконували  

143 науково-дослідні роботи за рахунок коштів закордонних установ, між-

народних грантів, проектів і госпдоговорів, обсяг надходжень яких становив 

близько 16 млн грн.  

Серед найважливіших: 

– проект програми TACIS «Захист історичного та культурного ландшафту 

з метою розвитку регіональних особливостей та місцевої економіки»  

(2007–2009 рр., обсяг надходжень – 1 663 580 грн.); 

– проект УНТЦ «Радіаційностійкі холлівські зонди та пристрої для JET» 

(2007–2010 рр., обсяг фінансування – 165 133 євро); 
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Рис. 7.4. Кількість НДР у межах міжнародної наукової співпраці  

(колективні гранти, наукові проекти, спільні проекти відповідно  

до міждержавних угод, міжнародні госпдоговори), за якими отримано 

надходження до спецфонду університету 

– проекти сьомої рамкової Програми ЄС «Геоінформаційні технології, 

просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансу для 

підвищення точності інвентаризації парникових газів» (2010–2014 рр.,  

виділено на відрядження працівників Львівської політехніки 81 000 євро) і 

«Технологічні та дизайнерські аспекти екструзії і лиття під тиском 

термопластичних полімерних композитів і нанокомпозитів» (2010–2014 рр., 

виділено на відрядження працівників Львівської політехніки 58 900 євро); 

– проект Програми транскордонної співпраці Польща–Білорусь–Україна 

2007–2013 рр. «Розробка інноваційної моделі транскордонного використання 

цеолітового туфу» (2013–2015 рр., обсяг фінансування для Львівської 

політехніки – 207779 євро). 

Сьогодні наукові колективи Львівської політехніки виконують проекти за 

сімома грантами, отриманими на наукову роботу від закордонних установ і 

згідно з європейськими програмами (три проекти 7РП, один проект Програми 

транскордонної співпраці Польща–Білорусь–Україна 2007–2013 рр., один 

українсько-польський проект, один грант ICDD, один грант HASYLAB). Крім 

того, розпочато роботу за проектами сьомої рамкової Програми ЄС «Різно-

кольорові амбіполярні провідні полімери для однокомпонентних полімерних 

оптоелектронних приладів» і «Розвиток нової виробничої технології  

для найефективнішого і стабільнішого використання електрооптичних і нелі-

нійно-оптичних кристалічних матеріалів». На стадії підписання – угода за 

проектом «Сенсори для контролю систем магнітного очищення при вироб-



 

ництві теплової і атомної енергії та систем магнітного утримання плазми в 

екологічно чистих джерелах енергії керованого термоядерного синтезу» 

Програми спільних наукових проектів Державного агентства з питань науки, 

інновацій та інформатизації України та Фонду цивільних досліджень та 

розвитку США (CRDF Global). Отримано позитивне рішення щодо фінан-

сування українсько-литовського проекту «Розробка і створення сенсорних 

елементів на базі дифракційних нанокомпозитних ґраток». 

Активну  участь беруть науковці університету у конкурсах на здобуття 

грантів міжнародних програм, фондів, організацій (конкурси програм Євро-

союзу (сьомої рамкової Програми, «Tempus», «Erasmus Mundus»), спільних 

НДР за двосторонніми (міждержавними) угодами, Фонду цивільних 

досліджень і розвитку (CRDF Global), УНТЦ тощо) (рис. 7.5). 
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Рис. 7.5. Кількість заявок, поданих на здобуття  

грантів міжнародних програм, фондів, організацій 

Діють 95 комплексних угод про співпрацю у науковій і освітній діяль-

ності з провідними університетами та науковими установами Європи, 

Америки та Азії. Найактивніше здійснюється співпраця за угодами з: 

– Віденським технічним університетом (Австрія); 

– Каунаським  технологічним університетом (Литва); 

– Вищою школою м. Нойбранденбург і Технічним університетом 

Ільменау (Німеччина); 

– Вроцлавською, Ченстоховською, Люблінською політехніками, Універси-

тетом Марії Кюрі-Склодовської та Гірничо-металургійною академією (Польща). 



 

У 2009 році Львівська політехніка приєдналась до передових універ-

ситетів світу, підписавши Велику хартію університетів – Magna Carta Univer-

sitatum. У 2010 р. підписано угоду про співпрацю та партнерські взаємовід-

носини в галузі прикладних наукових досліджень і в освітній сфері з Амери-

канським науково-технологічним університетом (м. Бейрут, Ліван). Львівська 

політехніка стала першим українським університетом, котрий уклав такий 

документ із близькосхідним вищим навчальним закладом. У 2012 р. підписано 

Меморандум взаєморозуміння про приєднання Львівської політехніки спільно 

з Львівською міською радою до складу Європейської мережі міст і техноло-

гічних університетів EUniverCities програми URBACT II  Європейської 

комісії. Львівська політехніка стала першим українським університетом, який 

бере участь у таких програмах. 

На основі багаторічної співпраці науковців Львівської політехніки із 

закордонними партнерами сформувалися колективи, які виконують спільні 

науково-дослідні роботи, публікують наукові статті, видають спільні 

монографії тощо.  

Налагоджено співпрацю з науковцями Австрії (Віденський технічний 

університет), Бразилії (Науковий центр з дослідження системи Землі), Китаю 

(Харбінський технологічний інститут, Китайський університет гірничої 

справи та технологій), Німеччини (Інститут матеріалознавства Дармштадсь-

кого технічного університету, Технічний університет Мюнхена), Польщі 

(Інститут системних досліджень Польської академії наук, Ченстоховська, 

Лодзька, Люблінська політехніки), Росії (Об’єднаний інститут ядерних 

досліджень, ТзОВ «АРТ»), Словаччини (Технічний університет Кошице), 

США (PPG Industries Inc., Міжнародний центр дифракційних даних ICDD, 

Національна лабораторія відновлюваної енергії), Франції (Університет Руана, 

Національний центр наукових досліджень CNRS) тощо. 

За результами співпраці науковців Львівської політехніки із закордон-

ними партнерами: 

– створено спільно з Тайванським текстильним дослідним інститутом 

(Тайвань) розробку «гнучкий суперконденсатор», яку відоме американське 

наукове видання «Журнал наукових досліджень і розробок» (2011 R&D 100 

Awards) відзначило як одну зі 100 найкращих науково-дослідних розробок 

світу 2011 року; 

– виготовлено на замовлення Міжнародного міжурядового науково-до-

слідного центру «Об’єднаний інститут ядерних досліджень» (Дубна, Росія) 

«трикоординатний магнітометр», призначений для дослідження магнітного 

поля в надпровідному соленоїді з антикріостатом, який є одним з елементів 



 

магнітної системи прискорювального комплексу міжнародного проекту NICA – 

нового колайдера на важких іонах; 

– розроблено спільно з науковцями Міжнародного інституту прикладного 

системного аналізу (Австрія) методи побудови регіональних просторових ка-

дастрів емісій основних парникових газів у промисловості та будівництві; 

створено математичний і програмний інструментарій для побудови 

регіональних просторових кадастрів емісій парникових газів у промисловому 

секторі. На національному рівні це дає можливість створити ефективні засоби 

підтримки прийняття оптимальних управлінських рішень у сфері екології та 

охорони довкілля. 

Підписано угоду про співпрацю в науково-дослідній та інноваційній 

сфері з московським філіалом південнокорейської компанії «LG Electronіcs 

Inc.», угоду про співпрацю у науковій сфері з Інститутом ядерних досліджень 

Угорської академії наук (2013) та угоду про співпрацю в науковій сфері та 

спільну участь у міжнародних програмах і проектах з Інститутом ядерних 

досліджень і ядерної енергії Болгарської академії наук (2014).  

Львівська політехніка є потужним науковим та освітнім центром. Про її 

авторитет свідчать візити відомих науковців та визнаних особистостей 

міжнародного масштабу. Зокрема, впродовж 2007–2014 рр. Львівську полі-

техніку відвідали з публічними лекціями науковці, які зробили істотний 

внесок у розвиток світової науки, освіти  та культури: 

– 21 лютого 2008 року Посол США в Україні Вільям Тейлор прочитав 

лекцію «Євроатлантична інтеграція»; 

– 8 вересня 2010 року з публічною лекцією виступив видатний вчений 

сучасності, лауреат Нобелівської премії у галузі хімії, професор Страсбурзь-

кого університету Жан-Марі Лен «Від матерії до життя. Хімія? Хімія!»; 

– 16 червня 2011 року відбулася лекція Януша Слєдзінського, професора 

Варшавського технологічного університету, Вищої школи міста Кутно, Вищої 

державної професійної школи міста Холма про сучасні європейські проекти в 

галузі геодезії та геодинаміки; 

– 9 грудня 2011 року у Львівській політехніці прочитав лекцію член 

Римського клубу, доктор філософії, економіки і права низки відомих світових 

освітніх центрів (Женевського університету, Університету Йорка (Торонто, 

Канада), Університету Альберти (Канада)), професор Богдан Гаврилишин 

«Україна і світ: проблеми і перспективи розвитку»; 

– у липні 2012 року Львівську політехніку відвідав лауреат Нобелівської 

премії  Роалд Гофман, американський вчений у галузі органічної та квантової 

хімії; 



 

– 25 вересня 2012 року виступив лауреат  Нобелівської премії у галузі 

хімії, професор Страсбурзького університету Жан-Марі Лен із лекцією «Від 

матерії до життя. Супрамолекулярна хімія і біологія»; 

– 10–14 червня 2013 року відбулись лекції професора Віденського техніч-

ного університету Вінфріда Аузінгера «Комп’ютерна алгебра за допомогою 

пакета Maple, інтерактивне використання, програмування та застосування в 

математичній освіті»; 

– 14 червня 2013 року Надзвичайний і Повноважний Посол США в 

Україні Джон Ф. Теффт виступив з лекцією «Можливості та виклики на 

шляху посилення енергетичної безпеки України»; 

– 2 жовтня 2013 року відбулася лекція американського науковця Ірини 

Ліндел «Стратегії регіональної користі від видобутку сланцевого газу: 

початок після підписання угоди про розподіл продукції» (Strategies for 

Regional Benefits from Shale Development: Beginning after PSA Agreement); 

– 25 жовтня 2013 року професор з університету м. Пізи (Італія) Вальтер 

Цокі провів відкриті лекції для студентів та професорсько-викладацького 

складу «Особливості започаткування та ведення сімейного бізнесу: юридичні, 

економічні та психологічні аспекти»; 

– 4 листопада 2013 року відбулася публічна лекція та прес-конференція 

архітектора зі Швейцарії Маріо Ботта «Моя архітектура та проект пара-

фіяльного центру отців-оріоністів у Львові»; 

– 6 листопада 2013 р. відбулася публічна зустріч із Мрідулою Гош – 

головою Східноєвропейського інституту розвитку, індійською правозахис-

ницею, політологом, економістом, культурологом, істориком-міжнародником, 

поетом, журналістом та перекладачем – щодо соціокультурних зв’язків 

України та Індії, мовних і культурних дилем сьогодення. 

Важлива роль в організації міжнародної співпраці в університеті нале-

жить Міжнародному інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

(МІОК). Основні форми діяльності цього інституту такі: 

– проведення міжнародних конгресів, конференцій, круглих столів, семі-

нарів, які не лише сприяють згуртуванню української спільноти, але й 

виконують велику промоційну функцію для Львівської політехніки; 

– висвітлення діяльності нашого закладу в ЗМІ України та за кордоном, зо-

крема у виданнях «Рідне слово» (Сербія), «Українець в Іспанії», «Українська 

газета в Італії», «Рідна школа» (Нью-Йорк), «Наше Слово» (Польща), «Укра-

їнка в світі» (Канада), газетах «День», «Високий замок» та багатьох інших; 

– робота над проектами, що уможливлюють долучення до міжнародних 

програм. 



 

Упродовж останніх семи років Інститут працює над проектами, серед 

яких: «Назустріч новій хвилі», «Крок до України», «Культура єднає», «Від-

криймо для України українську діаспору», реалізація яких стала добрим 

підґрунтям для розвитку наукових напрямів. Окрім роботи практичного та 

організаційного спрямування, МІОК займається дослідженням діаспори та 

сучасної української трудової еміграції на науковому рівні, вивченням та 

тлумаченням процесів, які відбуваються у середовищі закордонних українців, 

економічного, історичного, політичного та етнокультурного аспектів. 

Упродовж 2008–2010 рр. Інститут здійснював наукову роботу відповідно 

до науково-дослідної теми «Українська діаспора: освітній, культурологічний, 

політологічний аспекти» (номер державної реєстрації 0108U006639), а з 

03.2011 року до 03.2014 року – за науково-дослідними темами «Українська 

мова як іноземна: теорія і практика» (номер державної реєстрації 

0111U003990), «Україна у світових міграційних процесах» (номер державної 

реєстрації 0111U00391). 

МІОК провів чотири міжнародні конгреси «Світове українство як чинник 

утвердження держави Україна у міжнародній спільноті» (2006, 2008, 2010, 

2013 рр.), у яких взяли участь понад 1200 представників із 35 країн світу та 

всіх областей України. Серед учасників – науковці з України та зарубіжжя, 

освітяни з різних типів шкіл, громадські діячі, духовенство, політики. Напра-

цьовані пропозиції передано до органів законодавчої та виконавчої влади.  

Найвагомішим результатом конгресів стало проведення парламентських 

слухань «Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці»  

(14 жовтня 2009 року), «Українці у світі» (8 грудня 2010 року), «Українська 

трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення» (3 липня 2013 року) та 

комітетські слухання у Верховній Раді України «Нормативне регулювання зов-

нішньої трудової міграції в контексті євроінтеграції» (20 листопада 2013 року). 

За звітний період МІОК організував та провів міжнародні науково-

практичні конференції: 

– другу Міжнародну науково-практичну конференцію «Діаспора як 

чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. Українська 

діаспора у світовій цивілізації» (18–20 червня 2008 року); 

– третю Міжнародну науково-практичну конференцію «Діаспора як 

чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: сучасний 

вимір, проекція в майбутнє» (22–25 червня 2010 року); 

– четверту Міжнародну науково-практичну конференцію «Світове ук-

раїнство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті: 

…землякам моїм в Україні і не в Україні…» (23–24 серпня 2013 року); 



 

– першу Міжнародну науково-практичну конференцію «Тарас Шевченко 

та кобзарство» (14–16 квітня 2010 року); 

– другу Міжнародну науково-практичну конференцію «Тарас Шевченко 

та кобзарство» (22–24 серпня 2013 року); 

– Міжнародну наукову конференцію «Іван Фещенко-Чопівський: вчений і 

патріот» (28–29 жовтня 2009 року); 

– Міжнародну конференцію «Василь Хмелюк: художник і поет. 

Повернення на Батьківщину» (13–14 жовтня 2009 року); 

– першу Міжнародну науково-практичну конференцію «Українська мова 

у світі» (21–22 лютого 2011 року); 

– другу Міжнародну науково-практичну конференцію «Українська мова у 

світі» (8–9 листопада 2012 року); 

– Міжнародну науково-практичну конференцію «Транснаціональні сім’ї 

як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв’язання» 

(Львів, 22 березня 2012 року). 

Оскільки питання освіти молодого покоління є пріоритетними як у самій 

Україні, так і в українському зарубіжжі, МІОК ставить за мету сприяти 

розвитку системи освіти, яка б відповідала вимогам і можливостям XXI ст., 

тобто осучаснити і модернізувати усі її ланки. МІОК працює над роз-

робленням навчально-методичного забезпечення для українських освітніх 

закладів за кордоном. Враховуючи це, відповідно до проекту «Крок до 

України» організовано та проведено три круглі столи, шість семінарів, п’ять 

літніх шкіл, дві міжнародні науково-практичні конференції.  

МІОК створено і видано такі навчально-методичні посібники:  

 Джура М. Вивчаймо українську мову!: навч. посіб. / М. Джура; за заг. 

ред. І. Ключковської. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 212 с. 

 Палінська О. М. Крок-1 (рівень А1-А2). Українська мова як іноземна: 

книга для студента / Олеся Палінська, Оксана Туркевич. – Львів: Артос, 2011. – 

100 с.: кольор. іл. 

 Мандрівка Україною: навч. посіб. з укр. мови як іноземної (рівень В2) / 

[Ірина Ключковська, Олеся Палінська, Оксана Туркевич та ін.]. – Львів: Дон 

Боско, 2012. – 152 с. 

 Палінська О.М. Крок-2 (рівень В1). Українська мова як іноземна: навч. 

посіб. для студ. / [Олеся Палінська]. – Львів: Дон Боско, 2013. – 158 с. 

 Rahvused Eestis Ukrainlased / [Наталія Гумницька, Ірина Ключковська, 

Галина Шміло та ін.]. – Таллінн: Auratrükk, 2012. – 60 с. (на замовлення 

Міністерства освіти і науки Естонії). 



 

За звітний період у МІОК стажувалися студенти з:  

– Університету імені Адама Міцкевича (Познань); 

– Російського державного гуманітарного університету (Москва). 

Працівники МІОК брали участь в освітніх заходах та проходили ста-

жування за кордоном у: 

– першому українському молодіжному форумі Росії; 

– семінарі «Освіта і виховання» під час V Всесвітнього форуму українців;  

– семінарі вчителів рідних мов у Москві; 

– семінарі для вчителів шкіл з викладанням української мови у 

Казахстані; 

– презентації навчального комплексу «КРОК» у Грайфсвальді; 

– Всеканадській вчительській конференції «Українське шкільництво в 

Канаді: бути канадцем і залишатися українцем»; 

– стажуванні в Познанському університеті імені Адама Міцкевича; 

– стажуванні в Ягеллонському університеті у Кракові; 

– І та ІІ міжнародних науково-практичних конференціях для вчителів 

української мови та вчителів українських шкіл у Вармії та Мазурах (Польща). 

Важливим напрямом діяльності МІОК є дослідження трудової міграції 

згідно з проектом «Назустріч новій хвилі». Зазначимо, що інститут одним із 

перших почав працювати із трудовою міграцією та актуалізувати цю тематику 

в Україні. Питання новітньої хвилі еміграції систематично обговорювалось 

під час роботи конгресів, конференцій, численних круглих столів, орга-

нізованих МІОК.  

У ході реалізації проекту проведено вісім  круглих столів та конференції. 

МІОК став співрозробником регіональної програми співпраці із закордон-

ними українцями, трудовими мігрантами та реемігрантами на 2013–2015 рр., 

схваленої Львівською обласною радою. 

На стадії реалізації за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» 

проект «Дослідницький міграційний профіль на порталі «Навігатор» як 

платформа трансформації міграційних медіа-дискурсів і зміни міграційної 

політики України». 

Проект МІОК «Відкриймо для України українську діаспору» ставить за 

мету ознайомлювати громадськість України з діяльністю її діаспори, з конк-

ретною роботою як окремих осіб, так і громад, які працюють для утвердження 

позитивного образу нашої спільної Батьківщини у світі. 



 

Реалізується цей проект за допомогою: історико-культурологічного 

дослідження доробку визначних постатей українського зарубіжжя та введення 

його в національний культурний обіг; презентацій діяльності українських 

громад зарубіжжя, книжкової та мистецької продукції; проведення літера-

турно-мистецьких міжнародних конкурсів, круглих столів, виставок, зуст-

річей, творчих вечорів, академій; висвітлення діяльності українських громад у 

засобах масової інформації; налагодження контактів держави з діаспорою на 

рівні громадських, державних та бізнесових структур в Україні та поза нею; 

вивчення потреб українських громад для цілеспрямованої допомоги у їхній 

діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

 

Національний університет «Львівська політехніка» провадить фінансово-

господарську діяльність відповідно до затверджених МОН України 

кошторисів загального фону державного бюджету та спеціального фонду 

державного бюджету та керуючись законами України «Про освіту», «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Бюджетним кодексом 

України, Указом Президента України «Про державне казначейство України», 

Статутом Національного університету «Львівська політехніка», іншими 

нормативно-правовими актами. 

Кошториси надходжень і видатків університету розробляються та 

виконуються відповідно до «Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до використання кошторисів бюджетних установ», затвердже-

ного Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228.  

Результати фінансово-господарської діяльності університету щорічно 

обговорюються на засіданнях ректорату, Вченої ради та на конференціях 

трудового колективу. 

Дохідна частина загального фонду (ЗФ) – це виділені державою  

асигнування на підготовку кадрів та наукову діяльність. 

Дохідна частина спеціального фонду (СФ) наповнюється за рахунок 

надходжень структурних підрозділів університету, отриманих від надання 

освітніх, наукових та інших послуг. 

Із коштів ЗФ та СФ складається загальний бюджет університету, що вико-

ристовується згідно з університетськими кошторисами та кошторисами струк-

турних підрозділів, які ухвалює Вчена рада університету і затверджує ректор. 

Динаміку надходжень до бюджету університету подано в табл. 8.1 та на 

рис. 8.1. 

Таблиця 8.1 

Надходження до бюджету Національного університету  

«Львівська політехніка», тис. грн. 

№ 

з/п 
Джерела надходжень 

Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 ННІ 12 491 17 740 24 145 29 272 38 560 42 836 53 530 

3 ІДН 12 747 14 110 14 852 16 751 18 400 17 997 15 416 

4 ІПДО 15 835 15 792 17 446 16 794 16 297 15 040 12 379 



 

Продовження табл. 8.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 ІННЦ ПКО     575 607 532 

6 Разом за освітні послуги 41 073 47 642 56 443 62 807 73 832 76 480 81 857 

7 Інші надходження 28 759 34 304 35 682 37 801 43 847 46 616 48 700 

8 Надходження до спеціального 

фонду 
69 832 81 946 92 125 100 608 117 679 123 096 130 557 

9 Обсяг держбюджетного 

фінансування (загальний фонд) 
144 723 216 946 257 905 310 549 325 180 391 450 439 056 

10 Загальна сума надходжень до 

бюджету університету 
214 555 298 892 350 030 411 157 442 859 514 546 569 613 

 

Показники в таблиці наведено для університету (без коледжів, ІППТ, а також без внутрішніх 

послуг). 
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Рис. 8.1. Динаміка наповнення бюджету університету, млн грн. 

Напрями використання загального фонду університету подано в табл. 8.2,  

а їхню структуру – на рис. 8.2. 

Таблиця 8.2 

Використання загального фонду університету, тис грн. 

№ 

з/п 
Показники 

Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2  Обсяг держбюджетного фінансування 

(загальний фонд) 
216 946 257 906 310 549 325 180 391 450 439 056 

3 Видатки бюджетних коштів загалом, 

зокрема на: 
216 946 257 906 310 549 325 180 391 450 439 056 

• оплату праці (з нарахуваннями) 134 723 155 151 175 554 199 950 250 985 276 230 

• стипендію студентам і аспірантам 62 754 82 790 109 269 99 422 108 276 126 468 

• комунальні видатки 16 851 17 091 22 273 22 928 24 515 29 174 

• капітальні видатки     5 000 2 700 

• інше* 2 480 2 921 3 453 2 880 2 674 4 484 



 

Продовження табл. 8.2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Наявність заборгованості: – – – – – – 

• з виплати заробітної плати – – – – – – 

• за стипендіями – – – – – – 

• за комунальні послуги – – – – – – 

* Інше: харчування студентів-сиріт, придбання матеріальних цінностей для них (одяг, книги), 

платежі субпідрядникам з науково-дослідної роботи, часткова оплата товарів і послуг. 

 
Структура видатків ЗФ Університету 2013 року

61%
7%

29%

1% 2%

Оплата праці Комунальні платежі Стипендія

Інше Капітальні видатки
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Рис. 8.2. Структура видатків ЗФ університету 2013 року 

 

Деталізація надходжень коштів до спеціального фонду університету 

наведена в табл. 8.3, 8.4. 

Таблиця 8.3 

Надходження до спеціального фонду Львівської політехніки  

від структурних підрозділів 

Підрозділи 
Обсяг надходжень, грн. 

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

1 2 3 4 5 6 7 

НДЧ 9 782 808 11 690 875 11 034 593 10 921 515 11 948 936 10 621 128 

Аспірантура 501 366 553 786 563 265 492 169 632 300 699 174 

Видавництво 2 104 726 2 699 982 3 570 599 3 870 650 4 699 774 5 204 597 

ПКО 2 231 209 2 082 708 2 077 298 2 870 091 2 712 704 2 612 312 

Студмістечко 6 572 673 8 б459 218 10 212 747 11 708 301 11 945 466 14 865 698 

СКХ 3 050 681 3 457 810 4 224 037 5 178 204 5 507 370 5 492 207 

Технопарк 2 513 420 2 797 965 4 549 270 5 922 589 6 156 714 4 192 710 

«Політехнік – 1» 3 710 204 3 760 731 4 141 422 4 851 366 5 317 686 5 942 669 

«Політехнік – 2» 847 744 1 033 389 846 725 1 040 130 1 309 398 1 855 533 



 

Продовження табл. 8.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 

«Політехнік – 3» 2 187 128 2 473 572 2 737 678 2 872 652 3 668 410 3 786 734 

НТЦ МТ 860 740 1 051 007 1 162 527 1 313 131 1 434 647 2 168 367 

Оренда 526 210 297 654 250 022 507 961 802 517 899 845 

 

Таблиця 8.4 

Обсяг надходжень до бюджету Львівської політехніки  

від навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, грн. 

Інститут 
Періоди 

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

1 2 3 4 5 6 7 

ІАРХ 1 815 749 2 508 314 3 738 169 5 140 133 5 649 396 6 941 452 

ІБІД 1 331 332 1 952 371 2 635 525 3 482 594 3 208 345 3 089 233 

ІГДГ 480 816 867 937 1 531 057 2 182 817 2 198 772 2 671 102 

ІГСН 713 780 883 017 1 289 673 1 695 289 2 177 244 3 009 691 

ІНЕМ 6 613 036 8 410 955 8 988 471 10 371 152 9 830 760 11 520 249 

ІЕСК 508 170 889 455 1 070 765 1 302 910 793 747 1 182 262 

ІІМТ 959 443 1 698 567 1 713 941 2 071 168 2 135 415 2 448 132 

ІКНІ 1 899 474 2 913 280 3 811 462 4 644 949 4 813 856 6 024 832 

ІКТА 1 847 724 2 021 653 2 092 480 1 831 505 2 012 528 2 275 180 

ІМФН 656 512 674 202 738 547 725 468 883 862 968 729 

ІТРЕ 502 252 814 045 722 693 693 254 566 488 952 145 

ІХХТ 397 039 510 511 935 493 773 935 513 390 774 829 

ІНПП    3 160 337 7 041 323 10 520 981 

ІЕПТ    484 836 1 010 648 1 151 247 

Разом  ННІ 17 739 327 24 144 307 29 268 276 38 560 347 42 835 771 53 530 064 

ІДН 14 109 492 14 852 290 16 741 346 18 399 954 17 997 182 15 415 662 

ІПДО 15 825 820 17 445 997 16 793 749 16 297 174 15 040 016 12 378 931 

ІННЦПКО    780 754 634 606 532 450 

Разом  до 

університету 
47 674 639 56 442 594 62 803 371 73 832 255 76 479 603 81 857 107 

ІППТ    7 324 000 7 178 000 6 164 492 

Львівський 

техніко-еконо-

мічний коледж 

   3 069 116 3 454 680 3 347 331 

Технічний 

коледж 
   571 019 580 233 627 272 

Автомобільно-

дорожній 

коледж 

   1 707 181 2 121 179 2 241 532 



 

Продовження табл. 8.4 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Коломийський 

політехнічний 

коледж 

   1 211 138 973 716 788 785 

Золочівський 

коледж 
   554 196 488 458 452 489 

Коледж Нац.  

ун-ту «Львівська 

політехніка» 

   1 378 307 1 224 499 1 569 952 

Коледж «Інфо-

комунікації» 
     67 479 

Загалом  до 

університету 
47 674 639 56 442 594 62 803 371 91 481 561 92 500 368 97 116 439 

 

Структуру надходжень до спеціального фонду університету, разом з 

внутрішніми послугами, показано на рис. 8.3. Внутрішні послуги – це 

послуги, що надають видавництво, технопарк, автогосподарство, НТЦ МТ, 

ПКО, інші структурні підрозділи Політехніки. 
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Рис. 8.3. Структура надходжень до спецфонду університету 

 

Динаміку надходжень коштів (без внутрішніх послуг) до СФ університету 

показано на рис. 8.4, а структуру видатків цього фонду – на рис. 8.5. 

НТЦ МТ 



 

У табл. 8.5 наведено динаміку видатків з СФ університету за останні 

п’ять років. 
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до спеціального фонду університету, млн грн. Структура видатків спецфонду Університету за 2013 рік                                                              
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Рис. 8.5. Структура видатків спецфонду університету  

за 2013 рік 
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Таблиця 8.5 

Видатки зі спеціального фонду університету 

№ 

з/п 

Статті видатків,  

тис грн. 
2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

1 Оплата праці 38 481 38 776 37 678 48 517 52 569 58 982 

2 Матеріали, інвентар 6 944 7 430 10 187 15 387 17 429 15 567 

3 Видавнича продукція, 

послуги 
1 920 2 024 2 412 2 670 2 882 3 615 

4 Послуги сторонніх 

організацій 
4 393 3 570 4 601 6 630 7 634 7 594 

5 Послуги технопарку 2 188 2 462 4 208 4 861 5 861 3 937 

6 Відрядження 1 939 1 639 1 795 2 401 2 338 1 461 

7 Продукти 4 006 5 043 6 069 7 372 8 377 9 680 

8 Комунальні послуги 1 142 2 379 2 461 4 059 8 427 3 400 

9 Транспорт 1 231 1 311 1 550 2 132 1 890 1 976 

10 Зв’язок 1 065 912 784 1 049 1 250 2 134 

11 Придбання ОФ 6 344 6 110 5 195 6 461 10 522 9 972 

12 Ремонтні роботи 7 984 9 835 12 581 15 078 12 677 9 128 

13 Капітальне придбання 

об’єктів 
     5 297 

14 Інше 987 1 007 1 290 1 940 2 406 2 582 

Разом 79 624 82 498 90 811 118 557 134 562 135 325 
 

Найбільша питома вага у видатках університету – оплата праці: понад  

60 % ЗФ та понад 40 % СФ. Динаміку показників фонду заробітної плати 

наведено в табл. 8.6. 

Упродовж 2007–2013 років середня заробітна плата штатних працівників 

облікового складу зросла у 2,3 разу (див. рис. 8.6). Затримок з виплатою 

зарплати не було. 

Таблиця 8.6 

Показники фонду оплати праці університету 

Показники тис грн. 

Фонд оплати праці разом* 130 033 145 591 162 776 184 119 224 925 239 246 

 загальний фонд: 101 143 116 480 130 101 148 523 186 356 200 435 

зокрема науково-педагогічного 

персоналу 
69 135 80 534 84 221 99 577 125 581 126 281 

 спеціальний фонд: 28 890 29 111 32 675 35 596 38 569 38 811 

зокрема науково-педагогічного 

персоналу 
19 293 21 839 22 006 24 484 28 511 26 633 

Наявність заборгованості щодо: – – – – – – 

•  заробітної плати – – – – – – 

•  стипендій – – – – – – 

*Заробітну плату подано без нарахувань. 
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Рис. 8.6. Динаміка середньої зарплати в університеті, грн. 

За 2007–2013 роки університет придбав основних засобів на суму  

49,9 млн грн., зокрема: 

– обчислювальну техніку  22,2 млн грн.; 

– лабораторне та технічне обладнання  14,6 млн грн.; 

– меблі та офісний інвентар  13,1 млн грн. 

Крім того, за цей період придбано обчислювальної техніки та комплекту-

вання на суму 8,3 млн грн. за статтею «Малоцінний інвентар» (дешевше за  

1000 грн.) 

За звітний період виконано будівельно-ремонтних робіт на загальну суму 

100,4 млн грн., з них:  

– у навчальному секторі  69,6 млн грн.; 

– у студмістечку  19,3 млн грн.; 

– у НОТ  11,5 млн грн. 

Упродовж 2010–2013 рр. значну частину будівельно-ремонтних робіт 

виконано власними силами на суму 16,1 млн грн. (із 100,4). 

У 2013 році університет придбав корпус ВО «Полярон» за 5297 тис грн. 

Основні напрями соціально-економічного розвитку університету – це 

підтримування та покращення матеріально-технічної бази навчально-оздоров-

чих таборів, а також оздоровлення та соціальні виплати працівникам і 

студентам. 

Загалом на ремонтно-відновлювальні роботи у навчально-оздоровчих 

таборах у 2007–2013 рр. витрачено, з урахуванням виконаних власними 

силами робіт, 11,5 млн грн. 



 

У 2013 році виконано такі ремонтно-відновлювальні роботи: 

– у «Політехнік–1»: капітальний ремонт огорожі з встановленням вітраж-

них конструкцій, благоустрій території довкола їдальні, встановлення системи 

сонячних колекторів для нагрівання води в їдальні, частковий ремонт 

каналізаційних мереж, ремонт кімнат корпусу № 3, проведено комплекс 

заходів із відновлення пляжу; 

– у «Політехнік–2»: продовжено капітальний ремонт корпусу № 3, про-

ведено капітальний ремонт спортивних майданчиків, зовнішнього водо-

проводу, поточний ремонт електрощитових на території та електроприладів 

їдальні, виконано огорожу озера та його зовнішнє освітлення, а також 

виконано роботи з благоустрою території – встановлення альтанки, гойдалки, 

декоративних елементів; 

– у «Політехнік–3»: капітальний ремонт спального будинку № 5, 

проведено роботи з берегоукріплення (310 м п.), а також у спальному корпусі 

№ 11 виконано роботи із заміни вікон та дверей, каналізаційних мереж, 

огорожі балконів, водопровідних мереж, електричних мереж, встановлено 

сонячні батареї та проведено внутрішні оздоблювальні роботи; 

– у «Політехнік–4»: капітальний ремонт корпусу № 2, збудовано підпірну 

стінку та здійснено благоустрій території біля службового корпусу, влаш-

товано 90 м п. огорожі, прокладено 110 м п. кабельної лінії  для влаштування 

зовнішнього освітлення, проведено 110 м п. водопроводу, 85 м п. 

каналізаційної мережі з влаштуванням трьох колодязів, прокладено 60 м п. 

електричного кабелю, встановлено в’їзну браму та стінку-стелу. 

Упродовж 2010–2013 років на надбавки за стаж роботи в науковій сфері, 

на доплати за науковий ступінь і вчене звання та на виплату матеріальних 

допомог працівникам Львівської політехніки витрачено 78 370,2 тис. грн., з 

них у 2010/11 н. р. сума виплат становила 23 501,5 тис грн., або 30 % від 

загальної суми, у 2011/12 н. р. – 25 860,6 тис грн., або 33 %, та у 2012/13 н. р. – 

29 008,1 тис грн., або 37 %. Аналіз виплат свідчить про їх зростання в 

середньому на 3,5 % за рік (див. табл. 8.7). 

У 2007–2013 рр. путівками у навчально-оздоровчі табори скористалися 

23 679 осіб, з них працівники Політехніки та члени їх сімей – 3704 особи і 

студенти університету – 19975 осіб (див. табл. 8.8). Зокрема, у навчально-

оздоровчому таборі «Політехнік–1» відпочивали, відповідно, 902 і 11365 осіб, 

у «Політехнік–2» – 530 і 5746 осіб та у «Політехнік–3» – 2272 і 2864 особи. 

За звітний період путівки в заклади санаторно-курортного лікування і від-

починку надано 574 особам, зокрема у заклади матері та дитини – 100 особам. 

Упродовж 2007–2013 рр. мінімальна стипендія студентів зросла з  

157 грн. 50 коп. до 730 грн. 



 

Таблиця 8.7 

Соціальні виплати працівникам університету, тис грн. 

Навчальний 

рік 

Разом,  

тис грн. 

Доплата за 

науковий 

ступінь та 

вчене звання 

Надбавка за 

стаж роботи в 

науковій сфері 

Матеріальна допомога 

разом 

зокрема  

на  

оздоровл. 

1 2 3 4 5 6 

2008/2009 20 823,6 10 190,9 6 981,7 3 651,0 3 157,2 

2009/2010 20 688,7 9 819,6 6 890,2 3 978,9 3 356,8 

2010/2011 23 501,5 12 427,8 6 986,3 4 087,4 3 518,6 

2011/2012 25 860,6 12 229,5 8 775,9 4 855,2 4 308,9 

2012/2013 29 008,1 13 394,2 9 953,6 5 660,3 4 678,6 

Разом 78 370,2 38 051,5 25 715,8 14 602,9 12 506,1 

 

Таблиця 8.8 

Кількість осіб, що відпочивали в навчально-оздоровчих таборах 

Рік 
Разом, осіб 

Навчально-оздоровчі табори 

Політехнік–1 Політехнік–2 Політехнік–3 

Разом 
Праців-

ники 
Діти Студенти 

Праців- 

ники 
Студенти 

Праців-

ники 
Діти 

Сту-

денти 

Праців-

ники 
Діти 

Сту-

денти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2007 3286 409 181 2696 122 1565 26 55 711 261 126 420 

2008 3532 355 158 3019 161 1550 18 57 1026 176 101 443 

2009 3490 291 175 3024 98 1551 25 25 1023 168 150 450 

2010 3232 400 245 2587 161 1568 37 43 619 202 202 400 

2011 3191 327 208 2656 128 1500 37 58 791 162 150 365 

2012 3722 270 244 3208 129 1903 7 93 881 134 151 424 

2013 3226 301 140 2785 103 1728 15 34 695 183 106 362 

Разом 23679 2353 1351 19975 902 11365 165 365 5746 1286 986 2864 

 

Крім стипендії, студенти отримують значні соціальні виплати. 

За 2007–2013 рр. на соціальні виплати студентам скеровано 48 890,9 тис. грн.,  

з них: допомога на оздоровлення  – 34607,1 тис грн., матеріальна допомога – 

3 365,7 тис грн. та премії – 10 918,1 тис грн., зокрема за активну участь у гро-

мадській діяльності премійовано 10592 особи на 4 263,1 тис грн., за високі 

спортивні досягнення – 4 656 осіб на 3 103,5 тис грн., за участь у студентських 

олімпіадах та науково-технічних конференціях – 4 513 осіб на 2 214,2 тис грн. та 

за активну участь у художній самодіяльності – 2494 особи на 1 337,3 тис грн. 

Крім того, університет виплатив студентам-сиротам загалом  

7245,9 тис грн., зокрема: доплату на харчування – 6063,3 тис грн., на при-

дбання навчальної літератури – 912,2 тис грн. та на придбання одягу –  

270,4 тис грн. 

Динаміку витрат на соціальні виплати студентам наведено в табл. 8.9.



 

Таблиця 8.9 

Соціальні виплати студентам університету 

Вид виплати 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

к-ть, 

осіб 

обсяг, 

тис 

грн. 

к-ть, 

осіб 

обсяг, 

тис 

грн. 

к-ть, 

осіб 

обсяг, 

тис 

грн. 

к-ть, 

осіб 

обсяг, 

тис 

грн. 

к-ть, 

осіб 

обсяг, 

тис 

грн. 

к-ть, 

осіб 

обсяг, 

тис 

грн. 

к-ть, 

осіб 

обсяг, 

тис 

грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Матеріальна допомога 620 182,6 809 471,9 105 60,1 751 450,6 860 601,7 938 656,7 1345 942,1 

Допомога на 

оздоровлення 
2600 2536,3 2570 4037,6 2530 2028,3 2831 5556,7 2845 6642,7 3127 6682,3 2935 7123,2 

Премії: 4001 1287,1 3062 992,6 2076 749,5 3275 1840,2 2662 1514,5 3371 1827,6 3808 2706,6 

• за участь у 

студентських олімпіадах 

та науково-технічних 

конференціях 

454 124,3 471 142,1 565 123,5 443 218,4 493 246,8 823 410,9 1264 948,2 

• за високі спортивні 

досягнення 
673 410 512 368,4 552 280,4 1280 768,4 467 374,1 472 378,1 700 524,1 

• за активну участь у 

художній самодіяльності 
412 145,9 291 99,9 138 51,2 340 170,2 284 184,7 603 301,9 426 383,5 

• за активну участь у 

громадській діяльності 
2462 606,9 1788 382,2 821 294,4 1212 683,2 1418 708,9 1473 736,7 1418 850,8 

Виплати студентам-

сиротам: 
135 290,1 179 474,3 203 647,1 256 1149,8 283 1537,4 249 1497,6 274 1649,6 

• щомісячна доплата на 

харчування 
49 254,6 72 372,8 73 530 89 975,6 96 1284,2 86 1263,7 95 1382,4 

• на придбання одягу 45 16,1 56 20,4 73 26,5 84 42,2 95 51,7 82 56,5 83 57,0 

• на придбання 

навчальної літератури 
41 19,4 51 81,1 57 90,6 83 132 92 201,5 81 177,4 96 210,2 

 



 

9. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ТА СТУДЕНТСЬКЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Діяльність університету спрямована на виховання гармонійно розвиненої, 

високоосвіченої соціально активної та національно свідомої людини, 

наділеної громадянською відповідальністю, патріотичними почуттями, висо-

кодуховної, здатної до саморозвитку й самовдосконалення. 

Роботу з реалізації молодіжної політики в університеті координує Рада з 

молодіжної політики університету, яка  є дорадчим органом при проректорові 

з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку. Вона створена з 

метою дотримання демократичних засад у процесі формування молодіжної 

політики в університеті, визначення принципів, пріоритетів у напрямах вихов-

ної роботи зі студентами та контролю за їх дотриманням. Рада розглядає 

найважливіші питання молодіжної політики та національно-громадянського 

виховання студентів, приймає ухвали з цих питань. Для реалізації своїх зав-

дань Рада співпрацює зі структурними підрозділами та осередками громадсь-

ких організацій університету, Колегією та профкомом студентів та аспірантів. 

Рада з молодіжної політики:  

– розглядає документи з проблем молодіжної політики та національно-

громадянського виховання (накази, інструктивні листи тощо), які надходять в 

університет з Міністерства освіти і науки України, інших керівних органів, 

опрацьовує та рекомендує до затвердження у встановленому порядку заходи з 

їх виконання в частині, яка не суперечить принципам концепції молодіжної 

політики університету та національним інтересам України; 

– розглядає та погоджує організаційно-функціональну структуру управ-

ління виховним процесом у навчально-наукових інститутах, вносить пропо-

зиції щодо її удосконалення; 

– розглядає та рекомендує до затвердження заходи з реалізації 

молодіжної політики університету; 

– розглядає та аналізує стан виховного процесу в університеті, вносить 

пропозиції щодо підвищення ефективності виховної роботи не рідше ніж один 

раз у навчальному році; 

– заслуховує пропозиції щодо адресного захисту і підтримки соціально 

вразливої частини молоді, а саме: студентів-інвалідів, сиріт, студентів з бага-

тодітних та  із неблагополучних сімей; 

– погоджує план спортивних та культурно-масових заходів у навчально-

оздоровчих таборах університету; 



 

– вносить пропозиції щодо морального і матеріального стимулювання та 

відзначення найкращих працівників, студентів та аспірантів за успіхи та 

досягнення у виховній роботі, громадському житті університету. 

До складу Ради входять: 

– проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку, 

голова Ради; 

– начальник відділу молодіжної політики та соціального розвитку; 

– заступники директорів інститутів з виховної та організаційно-госпо-

дарської роботи; 

– завідувачі кафедр Інституту гуманітарних та соціальних наук; 

– директор науково-технічної бібліотеки; 

– директор Народного дому «Просвіта»; 

– голова Товариства «Просвіта»; 

– головний редактор тижневика «Аудиторія»; 

– голова Колегії студентів і аспірантів; 

– голова «Молодої просвіти»; 

– голова спортклубу; 

– голова профкому працівників університету; 

– завідувач музею історії Львівської політехніки; 

– директор студентського клубу; 

– директор студмістечка. 

Завданнями реалізації молодіжної політики в університеті є: 

– формування почуття господаря й господарської відповідальності, під-

приємницького духу й ініціативності, підготовка молоді до життя в умовах 

ринкових відносин; 

– забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорони й зміцнення її 

фізичного, психічного та духовного здоров’я; 

– формування соціальної активності особистості завдяки участі в молодіжних 

організаціях та процесі державотворення, реформування суспільних відносин; 

– забезпечення високої художньо-естетичної освіченості й вихованості 

студентів, розвиток почуттів та смаків; 

– виховання екологічної культури, гармонії  відносин  молоді з природою; 

– розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення 

умов її самореалізації, формування наукового світогляду; 

– прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями інди-

відуальної свободи, правами та обов’язками людини і громадянина; 

– формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого 

народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати; 



 

– виховання поваги до Конституції України та чинного законодавства, 

державної символіки, формування правової культури; 

– забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, 

жінки-матері, культури та історії рідного народу; 

– формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою 

та мовами народів світу; 

– виховання духовної культури особистості та створення умов для 

вільного формування власної світоглядної позиції; 

– утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедли-

вості, патріотизму, доброти, толерантності, працелюбності тощо. 

Важлива роль у реалізації молодіжної політики в університеті належить 

органам студентського самоврядування та студентській профспілковій орга-

нізації, які мають можливість відстоювати інтереси студентської спільноти 

через своїх представників у різноманітних студентських об’єднаннях та 

органах університету, зокрема у трудовому колективі, вчених радах та 

університетських комісіях. Студентське самоврядування університету є 

співзасновником Студентської ради м. Львова. 

Органи студентського самоврядування виражають інтереси всіх студентів 

та аспірантів університету. Вони займаються питаннями, пов’язаними з нав-

чальною, науковою, культурно-масовою, спортивною, господарською, турис-

тичною та іншими видами діяльності студентів та аспірантів, сприяють 

створенню умов для реалізації ініціатив студентів та аспірантів, допомагають 

діяльності студентських об’єднань, організацій, які складаються зі студентів 

та аспірантів університету. 

Структура органів студентського самоврядування університету така: 

– Конференція студентів та аспірантів університету; 

– Колегія студентів та аспірантів університету; 

– колегії студентів навчально-наукових інститутів; 

– студентські ради гуртожитків. 

У Львівській політехніці завдяки співпраці міжнародного відділу Колегії 

та профкому з низкою громадських організацій (серед яких локальний осе-

редок міжнародної організації BEST, AIESEC) щороку відбуваються  численні 

заходи загальноукраїнського та європейського рівнів, серед яких виокремимо 

такі:  

– локальні раунди європейських інженерних змагань, що дають мож-

ливість студентам технічних спеціальностей практично реалізувати свої інже-

нерні задуми; 



 

– міжнародні освітні курси BEST, які щороку проходять у Європі 

(близько 80 університетів); 

– інженерний Ярмарок кар’єри, що має на меті створити сприятливе 

середовище для студентів технічних спеціальностей для пошуку роботи чи 

стажування (майже 30 міжнародних компаній-учасниць); 

– міжнародний освітній форум, метою якого є інформування молоді про 

міжнародні навчальні програми та надання практичних рекомендацій щодо 

додаткової освіти за кордоном. 

Комісія з науки та організації навчального процесу Колегії та профкому 

студентів і аспірантів спільно з Радою молодих вчених щороку проводить 

Міжнародний молодіжний фестиваль науки «Litteris et Artibus», до складу 

якого нині входять дев’ять  міжнародних конференцій студентів, аспірантів та 

молодих вчених. У 2013 році у фестивалі взяло участь близько 765 молодих 

науковців з 12 країн світу; сотні матеріалів доповідей видано у збірниках, 

формується міжнародна веб-спільнота учасників фестивалю науки «Litteris et 

Artibus»  

Національний університет «Львівська політехніка» надає великого зна-

чення гармонійному розвитку студентів. Важливим чинником для формування 

особистості є можливість творчої реалізації. Треба відзначити два осередки 

культурного життя студентів університету – Народний дім «Просвіта» та 

Колегія і профком студентів, де активно діє культмасовий відділ. 

Діяльність Народного дому «Просвіта» спрямована на виховання у 

студентської молоді високих моральних, духовних і культурних засад, актив-

ної громадянської позиції, національної свідомості та патріотизму, відро-

дження національно-культурних традицій українського народу, пропаганду 

української культури і мистецтва, організацію культурного дозвілля, розвиток 

творчих обдарувань студентів і працівників університету, організацію роботи 

колективів художньої самодіяльності. Щорічно в університеті проводяться 

урочисті вечори і святкові концерти до Дня Незалежності України, Дня 

Конституції, Міжнародного дня студента, Дня Матері, Дня українських 

Збройних сил,  річниці утворення ЗУНР.  

Особливу увагу  звернено на відродження традицій українського народу. 

Останніми роками Народний дім «Просвіта» широко популяризує українську 

обрядовість, народні звичаї та традиції. Це вечори «Різдво в Україні», «Ніч на 

Андрія», українські вечорниці, дитячі ранки до св. Миколая, конкурси 

вертепів, колядок, щедрівок, веснянок, гаївок. В Народному домі «Просвіта» 

працює 14 колективів художньої самодіяльності, в яких студенти розвивають 

свої здібності та таланти. Вісім колективів мають почесне звання «Народний». 



 

У Львівській політехніці діють Народний ансамбль танцю «Вірність», 

Народна хорова капела студентів «Ґаудеамус», Народний ансамбль банду-

ристок «Заспів», Народний чоловічий хор викладачів «Орфей», Народний во-

кальний ансамбль «Аколада», ансамбль сучасного естрадного танцю, теат-

ральна студія «Хочу», вокальний ансамбль естрадної пісні, ансамбль народ-

них інструментів. 

Найяскравішою щорічною подією у житті університету, яку організовує 

Колегія та профком студентів і аспірантів, є традиційний фестиваль сту-

дентської художньої самодіяльності «Весна Політехніки», участь у якому 

беруть сотні студентів, а заходи, що тривають місяць, відвідують тисячі гля-

дачів. Восени студенти поліпшують настрій фестивалем гумору «Осінь 

Політехніки», університетські збірні КВН різних років регулярно перемагають 

на обласних та регіональних чемпіонатах КВН. Студенти-політехніки не лише 

продовжують традиції, а й започатковують нові. Так, у 2011 році засновано 

фестиваль аматорського студентського кіно «Кінопіксель», а у 2012 році – 

фестиваль студентської фотографії «Спалах». Для дозвілля студентів у 

студентському містечку функціонує студентський клуб «Куб», де регулярно 

проводяться тематичні вечірки, займаються різноманітні секції тощо.  

Важливим чинником молодіжної політики є соціальний захист студентів і 

аспірантів. Зокрема, це робота зі студентами-сиротами: безкоштовне прожи-

вання у гуртожитку, видавання єдиних квитків на безкоштовний проїзд сту-

дентам-сиротам, переведення студентів, що цього потребують, на бюджетну 

форму навчання, отримання подарунків для студентів-сиріт від обласної 

профспілки, Львівської ОДА, безкоштовне оздоровлення студентів-сиріт у 

навчально-оздоровчих таборах Львівської політехніки. 

Студентське самоврядування проводить акції проти куріння серед полі-

техніків, семінари «СТОП-СНІД», заходи для пропаганди здорового способу 

життя серед студентів, співпрацює із різними благочинними організаціями. 

У Львівській політехніці працює Комісія із розгляду заяв та підготовки 

пропозицій щодо надання пільг студентам, які навчаються за кошти фізичних 

осіб. За 2012/13 н. р. розглянуто 84 заяви та надано 28 допомог на загальну 

суму 53500 грн., чотирьох студентів у зв’язку зі смертю годувальника та 

іншими вагомими обставинами переведено на бюджетну форму навчання. 

На балансі Національного університету «Львівська політехніка» є три 

оздоровчо-спортивні бази: «Політехнік–1» (м. Алушта), «Політехнік–2»  

(смт. Славське) та «Політехнік–3» (с. Морське). Організацією оздоровлення 

студентів та аспірантів у цих таборах займається оздоровчий відділ Колегії та 

профкому студентів і аспірантів. 



 

До закладів, які покликані покращувати здоров’я студентів, належить і 

санаторій-профілакторій, розташований на вулиці Бой-Желенського, в центрі 

студентського містечка, який працює практично впродовж усього навчального 

року. 

Загалом у 2007–2014 рр. на базах університету та у санаторії-про-

філакторії оздоровилось майже 20 тисяч студентів Львівської політехніки. 

У Львівській політехніці постійно відбуваються заходи, спрямовані на 

виконання вимог указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів 

України, листів МОН України, інших розпоряджень та доручень вищих ор-

ганів виконавчої влади щодо профілактики й запобігання проявам хабар-

ництва та іншим негативним явищам в освітній діяльності. Цими заходами, 

зокрема, передбачено доведення змісту вищезазначених документів до 

проректорів, директорів та деканів інститутів, завідувачів кафедр, інших 

керівників структурних підрозділів, пов’язаних із навчальним процесом і його 

забезпеченням, їх розгляд на ректораті та засіданнях Вченої ради універ-

ситету, вчених рад інститутів та засіданнях кафедр із затвердженням конк-

ретних заходів, терміну виконання і відповідальних виконавців. Члени 

ректорату, директори та декани ННІ, завідувачі кафедр, працівники нав-

чально-методичного відділу посилюють контроль за якістю проведення 

навчальних занять і атестацій студентів, вживають рішучих заходів у випадку 

будь-яких порушень. 

Двічі на рік згідно з розпорядженням по університету про профілактику 

ВІЛ-інфекції, туберкульозу, вірусу гепатиту, наркоманії, куріння проводяться 

місячники роз’яснювальної роботи серед студентів І–ІV курсів із залученням 

спеціалістів обласного та міського управління охорони здоров’я та 10-ї 

міської лікарні. Згідно з планом заходів відбулися збори наставників акаде-

мічних груп, збори активу студентських груп, зустрічі медпрацівників зі 

студентськими академічними групами, основні положення профілактики 

захворювань опубліковано в тижневику «Аудиторія». 

Молодіжна політика та студентське самоврядування поширюються і на 

студентське містечко – потужний житловий комплекс, що складається із  

18 гуртожитків, у тому числі гуртожитку № 6, що призначений для 

проживання викладачів та працівників. Територія студмістечка  становить 

13,49 га, на ній розташовані три спортивних майданчики, студентський клуб, 

футбольне поле, діє студентська поліклініка та студентський санаторій-

профілакторій. У гуртожитках студентського містечка проживають, навча-

ються та відпочивають понад вісім тисяч студентів та аспірантів. Щороку 

зростає кількість тих, хто бажає поселитись. (див. рис. 9.1). Студенти 

поселяються на один навчальний рік у серпні в два етапи: на першому етапі  – 



 

студенти пільгових категорій: сироти, інваліди (І–ІІІ групи), особи, що 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (І–ІІ кат.) та з багатодітних сімей; на 

другому етапі – студенти, що проживають на віддалі більш ніж 50 км від 

Львова з урахуванням якості транспортного сполучення. 

 

 

Рис. 9.1. Динаміка зростання кількості поселених  

та потреби у місцях 

Впродовж 2007–2014 рр. адміністрація університету, адміністративно-

господарська частина та адміністрація студмістечка виконали велику роботу 

задля покращення умов проживання у студентському містечку, значно 

зміцнено матеріально-технічну базу. Здійснено системні ремонтно-віднов-

лювальні роботи, у 2007–2008 рр. виконано капітальний ремонт санвузлів у 

гуртожитку № 9 (права сторона), у 2008 році  – капітальний ремонт при-

міщень кухонь у гуртожитках № 14 та № 15. У 2010 році розпочато 

капітальний ремонт гуртожитку № 1, де, окрім заміни мереж, системи опа-

лення, здійснюється облаштування мансардного житлового поверху, що  

забезпечить додатково понад 80 місць для поселення студентів. У 2012 році 

виконано заміну системи опалення та розпочато ремонт фасадів у гуртожитку 

№ 5. У 2014 році розпочато капітальні ремонтні роботи у гуртожитку № 4.  

У звітному періоді тривали роботи за програмою енергозбереження. Так, 

замінено на енергоефективні  вікна у гуртожитках № 5 та 8, завершується 

заміна вікон у гуртожитку № 11, найближчим часом розпочнуться роботи у 

гуртожитках № 3 та № 10. У 2013 році із цією самою метою замінено 

неефективні входові вузли у гуртожитках № 11, 12, 14 та 15.  



 

У звітному періоді велика увага приділялась покращанню стану електро-

постачання. Так, здійснено капітальний ремонт електрощитових у 

гуртожитках № 4, 8 та 10, виконано ремонт силових кабелів, облаштовано 

освітлення території Парку студентів.   

Продовжувалась робота із заміни та ремонту застарілих систем тепло-

постачання. Загалом за звітний період прокладено та замінено понад 400 м 

теплотрас у студмістечку, прокладено гарячий водопровід до гуртожитку № 9 

(2010), замінено холодний водогін гуртожитку № 7 (2013). З метою покра-

щення водопостачання встановлено насоси підвищення тиску холодної води у 

гуртожитках № 3, 4, 10, 11 (2009). Задля раціональнішого та економнішого 

витрачання ресурсів за звітний період систему ЦТП (центральних теплових 

пунктів) замінено на систему  ІТП (індивідуальних теплових пунктів) у 

гуртожитках № 5, 10, 11 (2007) та гуртожитках № 1, 3, 4, 7, 8, 9 (2008).  

У 2007 році замінено ліфти у гуртожитках № 12 (два ліфти) та № 13 (два 

ліфти), капітально відремонтовано ліфти у гуртожитках № 11 (2009),  

№ 14 (2011) та № 15 (2012). 

У 2008 році на території студентського містечка споруджено церкву,  

у гуртожитках № 8, 9 та 15 діють студентські каплиці.   

У 2010 році до території студмістечка приєднано Парк студентів (6,15 га) 

у якому  встановлено пам’ятник львівським професорам, що загинули у  

1941 році. Після приєднання парку проведено величезну роботу із 

благоустрою та розчищення занедбаної паркової території. Тепер це  – один з 

найкращих куточків центральної частини міста, де полюбляють відпочивати 

як студенти, так і місцеві мешканці. У 2010 році замінено сходи у парк між 

гуртожитками № 9 і № 7, викладено бруківкою територію біля цих гурто-

житків, у парку влаштовано пішохідні доріжки та оглядові майданчики.  

У 2013 році замінено аварійні сходи між гуртожитками № 10 та № 8. 

Національний університет «Львівська політехніка» взяв активну участь  

у підготовці та проведенні футбольного свята в Україні – Чемпіонату Європи 

з футболу 2012 року. Зокрема, нашим внеском стало надання гуртожитків 

університету для розміщення вболівальників, що прибули на футбольні матчі 

до Львова з 5 до 21 червня. Для цього університет виконав значні ремонтні 

роботи у гуртожитках № 8, 10 та 11 (зокрема, у гуртожитку № 10 відре-

монтовано стіни, замінено більшу частину блочних дверей, відремонтовано 

вхідну групу, виконано ремонт блочних коридорчиків із заміною кімнатних 

дверей правої сторони гуртожитку № 8). Загалом у гуртожитках Львівської 

політехніки під час чемпіонату проживало понад 600 вболівальників, 

переважно з Німеччини, Португалії та Данії, команди яких грали у Львові. 

Окрім того, до нас приїхали вболівальники з Канади, США, Австралії, 



 

Польщі, Великобританії, Білорусі та Бразилії. Панувала по-справжньому 

дружня атмосфера, не виникало жодних конфліктів. Активне сприяння та 

допомогу надала Колегія та профком студентів та організація BEST. Зокрема, 

їх волонтери (12 осіб) цілодобово працювали з іноземними громадянами – 

поселяли, надавали усю необхідну інформацію тощо. Завдяки цьому не було 

жодного негативного запису у книзі відгуків, туристи обіцяли ще не раз 

приїхати до гостинного Львова. Водночас варто зауважити, що університет 

витратив майже 3 млн грн. на підготовку гуртожитків до чемпіонату та 

недоотримав близько 2 млн надходжень через виселення мешканців. 

Одним з досягнень є те, що за звітний період вдалось значно оновити 

меблі у студентських кімнатах. Так, ліжка замінено в середньому на 80 %, 

інші меблі – на 50–70 %. Робота із заміни зношених меблів триває і надалі. 

Важливим аспектом створення комфортних умов проживання для сту-

дентів було забезпечення якісного доступу до мережі Інтернет. З цією метою у 

2012 році влаштовано серверні кімнати у всіх студентських гуртожитках.  

Зростає кількість студентів-іноземців, які проживають у гуртожитках 

університету (див. рис. 9.2). 

 

 

Рис. 9.2. Динаміка кількості іноземців у студмістечку 

Для контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку в 

студентському містечку створено ефективну багаторівневу систему: сту-

дентське самоврядування, персонал гуртожитків, дирекція та служба охорони 

студмістечка. Важливу роль у життєдіяльності студентського містечка ві-

діграє комісія з профілактики правопорушень, роботу  якої організовано у 

формі щотижневих засідань, на яких розглядаються випадки порушень правил 



 

внутрішнього розпорядку, питання співпраці служби охорони студмістечка, 

студентських оперативних загонів та студентського самоврядування гурто-

житків. Роботу комісії координують заступник директора студмістечка зі 

студентських питань та заступник з питань внутрішньої безпеки та охорони, 

до складу комісії входять представники студентських рад гуртожитків та сту-

дентських оперативних загонів. Отже, за звітний період значно зменшилась 

кількість випадків грубого порушення правил внутрішнього розпорядку, впро-

довж 2011–2014 рр. не зафіксовано жодного випадку завдання матеріальних 

збитків університету в стані алкогольного сп’яніння, за 2012–2014 рр. не 

виявлено жодного випадку вживання наркотичних речовин мешканцями 

студмістечка. Значно менше, ніж у попередні роки, зафіксовано випадків 

перебування у гуртожитках студентів з ознаками алкогольного сп’яніння. 

Водночас проводилась активна робота із фіксування інших порушень правил 

внутрішнього розпорядку та запобігання їм (порушення тиші після 23 год, 

порушення пропускного режиму, куріння у приміщеннях тощо). На жаль, 

доволі поширеним явищем у студентському середовищі залишається  куріння 

та вживання пива. 

Загалом, за звітний період відбулось понад 200 засідань комісії з про-

філактики правопорушень, на яких розглянуто більш ніж 1800 питань на 

основі подань оперативного загону, служби охорони студентського містечка, 

студентських рад гуртожитків. Внаслідок рішень комісії майже 1000 студентів 

виселено, близько 2200 студентів отримали таку кількість штрафних балів,  

що не дозволила їм претендувати на поселення у наступному навчальному 

році, понад 3500 студентам оголошена догана по студмістечку, більш ніж  

50 студентів рекомендовано до відрахування з університету. Діяли підкомісії з 

перевірки дотримання санітарних та пожежних вимог у житлових кімнатах та 

перевірки пропускного режиму у гуртожитки, у  результаті роботи яких понад 

5000 студентів-мешканців студмістечка отримали штрафні бали. Адмініст-

рація студентського містечка спільно з органами студентського самовряду-

вання організувала низку заходів із відпрацювання штрафних балів: приби-

рання території студмістечка, покращення благоустрою гуртожитків, вико-

нання суспільно корисних завдань.  

Важливу роль у вихованні відіграє Центр студентського капеланства, 

який функціонує за підтримки Львівської політехніки. Зокрема, в гуртожитках 

№ 8, 9, 15 створено каплички, а в 2011 році урочисто посвячено студентську 

церкву на честь св. Олексія, покровителя студентів, на території студмістечка. 

Центр студентського капеланства проводить реколекції для студентів Львівсь-



 

кої політехніки, щороку освячує кімнати в гуртожитках, здійснює інші заходи, 

спрямовані на духовний розвиток студентства. 

У звітному періоді значна увага приділялась  організації роботи кураторів 

академічних груп та заступників директорів навчально-наукових інститутів з 

виховної роботи. Завдяки цьому вдалось суттєво покращити комунікаційну 

вертикаль «студент – ректорат».  

Отже, можна стверджувати, що Львівська політехніка у сфері молодіжної 

політики – один з найпрогресивніших навчальних закладів України, у якому 

створено широкий спектр можливостей для самореалізації студентської  

молоді та підтримується постійний конструктивний діалог між студентами та 

керівництвом університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

У Львівській політехніці наявна розвинена інфраструктура і матеріально-

технічна база, яка забезпечує підготовку фахівців з  вищою освітою за 62 на-

прямами підготовки та 128 спеціальностями, а також проведення фундамен-

тальних і прикладних наукових досліджень високого рівня за широким 

спектром наукових напрямів.  

Матеріально-технічна база університету – це 39 навчальних та 10 лабо-

раторних корпусів загальною площею понад 230 тис кв. м, науково-технічна 

бібліотека, 18 гуртожитків загальною площею близько 115 тис кв. м, з яких 

житлова площа становить 63108 кв. м, комбінат харчування, два  спортивних 

комплекси та один стадіон, дев’ять  спеціалізованих спортивних залів, басейн, 

лижна база, студентська поліклініка, лікарня, шість медичних пунктів, 

санаторій-профілакторій, чотири навчально-оздоровчих табори в Карпатах, на 

Чорному морі та у Львівській області. На підприємствах громадського 

харчування нараховується 2132 місця. 

Будівлі, споруди, інші основні засоби і матеріальні цінності Національ-

ного університету «Львівська політехніка» перебувають в оперативному 

управлінні університету та у сфері управління МОН України. 

В університеті постійно ведеться велика робота щодо покращення та 

підтримання в належному стані матеріально-технічної бази. Так, за звітний 

період виконано значні обсяги ремонтно-відновлювальних робіт, що дало змогу 

суттєво покращити умови для навчання та проживання студентів, а саме: 

– замінено системи опалення в семи корпусах та гуртожитках; 

– замінено на енергозбережні 80 % вікон у 12 навчальних корпусах та 

чотирьох гуртожитках; 

– побудовано три нові котельні та здійснено капітальний ремонт даху 

центральної котельні; 

– побудовано 15 індивідуальних теплових пунктів; 

– замінено 85 % зовнішніх теплових мереж у гуртожитках університету та 

75 % – у навчальних корпусах; 

– відремонтовано покрівлі в гуртожитку № 1, навчальних корпусах  

№ 12, 14; 

– виконано ремонтні роботи з оновлення аудиторно-лабораторного фон-

ду в 23 навчальних та лабораторних корпусах (щорічно ремонтується близько 

185 аудиторій та лабораторій); 



 

– виконано капітальні ремонти санвузлів у навчальних корпусах (щорічно 

вводяться в експлуатацію 5–10 нових санвузлів); 

– замінено і введено в експлуатацію п’ять  ліфтів у студентському містечку; 

– замінено розподільне обладнання трансформаторної підстанції в 

навчальному корпусі № 4; 

– виконано ремонт фасаду в навчальному корпусі № 21; 

– проведено капітальний ремонт електропостачання трьох  гуртожитків; 

– встановлено близько 1500 шт. освітлювальної арматури в аудиторіях та 

лабораторіях; 

– щорічно виконуються роботи з благоустрою території університету та 

біля навчальних корпусів (головний корпус, перший корпус, наукова біб-

ліотека, навчальні корпуси № 6А, 14–17) у студентському містечку (заміна 

дорожнього покриття біля гуртожитків № 7, 9) та в студентському парку; 

– на стадії завершення капітальні ремонти гуртожитків № 1 та № 4; 

– виконано ремонтні роботи в гуртожитках № 7, 8, 9, 10, 11; 

– проведено ремонтні роботи в геодезично-навчальному комплексі; 

– здійснено ремонт та переобладнання четвертого та п’ятого поверхів 

студентської бібліотеки під інформаційно-навчальний комп’ютерний центр; 

– придбано нові приміщення (спорткомплекс на вул. Стуса, 2, корпус на 

вул. Коновальця, 4 та адміністративне приміщення заводу «Полярон»), у яких 

ведуться відновлювальні роботи. 

В університеті постійно удосконалюється навчально-лабораторна база. 

Для забезпечення навчального процесу Львівська політехніка використовує 

428 науково-навчальних та навчальних лабораторій, з яких 186 комп’ютерних 

лабораторій. Загальна площа лабораторій  – майже 29000 кв. м. 
 
Комп’ютерні 

лабораторії мають 2398 комп’ютерних робочих місць, з яких 2156 під’єднані 

до мережі Інтернет. 

Перспективним напрямом модернізації навчально-лабораторної бази 

Політехніки є формування навчально-наукових центрів, філій кафедр та 

спеціальних лабораторій на виробничих підприємствах регіону і технопарку 

університету. В лабораторіях здійснюється модернізація лабораторного об-

ладнання, упровадження програмних засобів моделювання фізичних, хімічних 

та технологічних процесів, використання програмного забезпечення вірту-

алізації технологічного процесу, впровадження нових енергоощадних при-

ладів та зменшення експлуатаційних витрат. 

Для ефективного використання комп’ютерної техніки та ліцензійних 

пакетів прикладних програм під час проведення лабораторних та практичних 

занять в науково-технічній бібліотеці університету створено інформаційно-



 

навчальний комплекс (ІНКК), до складу якого входять 18 сучасних комп’ю-

терних лабораторій, а саме: 

– 11 універсальних комп’ютерних лабораторій для проведення занять та 

самопідготовки студентів; 

– спеціалізована мультимедійна комп’ютерна лабораторія з можливістю 

проведення телеконференцій; 

– два спеціалізовані навчальні класи для вивчення програмного 

забезпечення та технологій Linux, Novell; 

– читальний зал для роботи з онлайновими науково-інформаційними 

ресурсами та електронними документами з фонду НТБ; 

– гібридний читальний зал для роботи з паперовими та електронними 

документами, локальними електронними документами (в обох читальних 

залах надається доступ до електронного каталогу та працюють консультанти- 

бібліотекарі); 

– комп’ютерний клас для самопідготовки, роботи з системою ВНС ЛП, 

інтернет-ресурсами, наявним програмним забезпеченням тощо; 

– комп’ютерний клас для роботи з власними ноутбуками, з інтернет-

ресурсами. 

ІНКК забезпечений 260 комп’ютерними місцями, під’єднаними до ме-

режі університету та до Інтернету. В ІНКК доступне таке програмне забез-

печення: 

– ліцензійне ПЗ – ArchiCAD, AutoCAD, MATLAB, Delcam тощо; 

– ПЗ за передплатою MSDN Academic Alliance – Microsoft Visual Studio, 

Microsoft Visio, Microsoft Progect, SQL Server, Microsoft Access тощо; 

– вільновживане ПЗ – Gimp, OpenOffice тощо. 

Перелік та устаткування спеціалізованих лабораторій ПЕОМ у Націо-

нальному університеті «Львівська політехніка» подано у табл. 10.1. 

Підвищенню рівня якості освіти, забезпеченню навчального процесу 

технічними засобами навчання великою мірою сприяє робота навчально-

наукових лабораторій та центрів, створених за сприяння підприємств та фірм, 

зокрема закордонних. Так, за 2007–2013 рр. в університеті створено десять 

навчально-наукових центрів та лабораторій: 

– навчально-науковий центр (згодом трансформований у навчальну 

лабораторію) фірми «Schneider Electric» (Франція), створений у 2007 році.  

У лабораторії проходять підготовку студенти різних спеціальностей Інституту 

енергетики та систем керування, а також проводяться семінари для 

представників промислових підприємств України. Сьогодні в лабораторії 

створено шість стендів для проведення лабораторних робіт (групою із  



 

18–24 студентів), оснащених найсучаснішими перетворювачами частоти, 

програмованими логічними контролерами, комутаційною апаратурою та 

апаратурою людино-машинного інтерфейсу. За час існування лабораторії з її 

обладнанням ознайомились та пройшли лабораторні практикуми понад 400 

студентів стаціонарної та заочної форм навчання. Щороку виконується низка 

дипломних проектів з використанням обладнання виробництва «Шнейдер 

Електрик». За роки співпраці компанія «Шнейдер Електрик» безкоштовно 

оснастила лабораторію обладнанням на загальну суму понад 20000 євро; 
 

Таблиця 10.1 

Перелік та устаткування спеціалізованих лабораторій  

з ПЕОМ у Національному університеті «Львівська політехніка» 

№ 

з/п 

Назва комп’ютерної 

лабораторії 

(аудиторії), її площа 

Кількість  

та марка ПЕОМ 

Кількість 

пакетів при-

кладних 

програм 

(зокрема 

ліцензованих) 

При-

міт- 

ка 

1 2 3 4 5 

Інформаційно-навчальний комп’ютерний комплекс (ІНКК) 

Національного університету «Львівська політехніка» 

1 Комп’ютерний клас 1 – 402 – ІНКК – 

(102 м
2
) 

16, Intel Celeron DC 42  

2 Комп’ютерний клас 2 – 403 – ІНКК– 

(102 м
2
) 

16, Intel Celeron DC 42  

3 Електронний читальний зал – 404 – 

ІНКК – (84,5 м
2
) 

14, Intel Celeron DC 42  

4 Гібридний читальний зал –  405 –ІКК  

(87,5 м
2
) 

9, Intel Pentium DC 42  

5 Комп’ютерний клас 3 – 406 – ІНКК– 

(104 м
2
) 

16, Intel Pentium 

DC-16 

42  

6 Комп’ютерний клас 4 – 407 – ІНКК– 

(112 м
2
) 

17, Intel Celeron-DC 42  

7 Комп’ютерний клас 5 – 408 – ІНКК – 

(112 м
2
) 

17, Intel Pentium 

DC 

42  

8 Комп’ютерний клас 6 – 409 – ІНКК – 

(112 м
2
) 

15, Intel Core 2 Duo 42  

9 Комп’ютерний клас 7 – 410 – ІНКК –  

(56 м
2
) 

9, Intel Pentium DC 42  

10 Комп’ютерний клас 8 – 502 – ІНКК –  

(98 м
2
) 

16, Intel Pentium DC 42  

11 Комп’ютерний клас 9 – 503 – ІНКК –  

(98 м
2
) 

16, Intel Pentium DC 42  



 

Продовження табл. 10.1 

1 2 3 4 5 

12 Комп’ютерний клас 10 – 504 – ІНКК – 

(84,5 м
2
) 

14, Intel Pentium DC 42  

13 Комп’ютерний клас 11 – 505 – ІНКК –

(109,5 м
2
) 

18, Intel Pentium DC 42  

14 Комп’ютерний клас 12 – 506 – ІНКК – 

(102 м
2
) 

16, Intel Celeron DC 42 
 

15 Комп’ютерний клас 13 – 507 – ІНКК – 

(102 м
2
) 

16, Intel Celeron DC 42 
 

16 Комп’ютерний клас 14 – 508 – ІНКК – 

(102 м
2
) 

16, Intel Core 2 Duo 42 
 

17 Комп’ютерний клас 15–509–ІНКК– 

(102 м
2
) 

16, Intel Celeron DC 42 
 

18 Комп’ютерний клас 16–510–ІНКК– 

(44 м
2
) 

Notebook 
10  

Разом у ІНКК – 18 Разом ПК – 258 724  

Центр інформаційного забезпечення (ЦІЗ) 

1 Комп’ютерний клас – 908–V–ЦІЗ– 

(75 м
2
) 

12, AMD Sempron 25 
 

Загалом у ЦІЗ – 1 Разом ПК – 12 25  

Центр технічної експлуатації засобів телекомунікації та інформатизації (ЦТЕЗТІ) 

1 Комп’ютерний клас – 01– ХІІ – (73 м
2
) 12, AMD Sempron 36  

Загалом у ЦТЕЗТІ – 1 Загалом ПК – 12 36  

Інститут архітектури (ІАРХ) 

1 Комп’ютерний клас – АРХ–АП – 313а – 

головний (125 м
2
) 

20, Intel Celeron IV, 

AMD Athlon II, 

Intel Pentium 

DC,PC/AT 

33  

2 Комп’ютерний клас – АРХ–ДОА – 224 – 

головний (95 м
2
) 

15, Intel Celeron IV, 

Intel Pentium IV 

30  

Загалом у ІАРХ – 2 Разом ПК – 35 63  

Інститут будівництва та інженерії довкілля (ІБІД) 

1 Лабораторія 1 – ІБІД – БКМ – 224а– 

ІІ (48 м
2
) 

8, AMD Athlon 16  

2 Навчальний центр з автоматизованого 

розрахунку інженерних конструкцій  

ім. М.Т. Губера – ІБІД – ОМ – 320 – ІІ  

(74 м
2
) 

12, Intel Pentium 

Dual-Core 

20  

3 Лабораторія 2 – ІБІД – ГС – 102а – ІІ  

(58 м
2
) 

9, Intel Pentium, 

AMD Athlon, AMD 

Duron, Intel Celeron 

16  



 

Продовження табл. 10.1 

1 2 3 4 5 

4 Лабораторія 3 – ІБІД – ТГВ – 412 – ІІ  

(56 м
2
) 

9, AMD Athlon XP, 

AMD K6, AMD 

Sempron, Intel 

Celeron, PC/AT 

20  

5 Лабораторія 4 – ІБІД – АШ – 309 – ІІ  

(72 м
2
) 

10, AMD Athlon 

XP, AMD Phenon II, 

AMD Sempron 

3000+, Intel Cele-

ron, Intel Pentium 

24  

6 Лабораторія 5 –ІБІД–БВ–313– ІІ (32 м
2
) 5, AMD Sempron 

3000+, Intel Cele-

ron, Intel Pentium 

12  

Загалом у ІБІД – 6 Разом ПК – 53 108  

Інститут геодезії (ІГДГ) 

1 Лабораторія – ІГДГ – ІГД – 302 – ІІ (36 м
2
) 3, AMD Athlon 6  

2 Лабораторія – ІГДГ – ІГД – 520 – ІІ (49 м
2
) 8, AMD Duron 16  

3 Навчально-наукова лабораторія гео-

дезичних та геоінформаційних тех-

нологій ІГДГ – КГМ – 602а – ІІ (102 м
2
) 

17, Intel Core Duo, 

Intel Xeon, AMD 

Athlon II 

23  

4 Навчально-наукова лабораторія гео-

дезичних та геоінформаційних тех-

нологій ІГДГ – КГМ – 602б – ІІ (102 м
2
) 

17, Intel Core Duo, 

Intel Xeon, AMD 

Athlon II 

22  

5 Навчально-наукова лабораторія 

геодезичних та геоінформаційних 

технологій ІГДГ – КГМ – 605 – ІІ (79 м
2
) 

13, Intel Celeron, 

Intel Pentium DC 

26  

6 Навчально-наукова лабораторія 

геодезичних та геоінформаційних 

технологій ІГДГ – КГМ – 606 – ІІ (80 м
2
) 

13, Intel Pentium, 

AMD Athlon II, 

AMD Duron XP, 

AMD Sempron,  

Intel Celeron 

31  

7 Лабораторія цифрової картографії – 

ІГДГ – ФГІ – 617 – ІІ (38 м
2
) 

6, Intel Core 2 Duo, 

AMD Sempron 

12  

8 Лабораторія фотограмметричного моде-

лювання – ІГДГ – ФГІ – 619а – ІІ (92 м
2
) 

15, AMD Sempron, 

Intel Pentium 

30  

9 Лабораторія цифрової фотограмметрії –

ІГДГ – ФГІ – 619б – ІІ (74 м
2
) 

12, AMD Athlon ІІ 

Х2 

25  

10

. 

Лабораторія – ІГДГ – ННЛ –ГГ + 3Д – 

619 – ІІ (98 м
2
) 

16, AMD Athlon 32  

Загалом у ІГДГ – 10 Разом ПК – 120 223  

Інститут гуманітарних та соціальних наук (ІГСН) 

1 Комп’ютерний клас – ІГСН – ППП –  

219 – головний (67 м
2
) 

11, Intel Celeron 22  



 

Продовження табл. 10.1 

1 2 3 4 5 

2 Комп’ютерний клас – ІГСН – CСР –  

111 – 29 (70 м
2
) 

10, Intel Сeleron 

DC, Intel Celeron 

20  

3 Комп’ютерний клас – ІГСН – ІМ –  

47 – VII (28 м
2
) 

4, Intel Pentium 10  

4 Комп’ютерний клас – ІГСН – СКІД –  

520 – IV (125 м
2
) 

20, AMD Athlon II, 

AMD Sempron, 

AMD Xeon 

20  

Загалом у  ІГСН – 4 Разом ПК – 45 72  

Інститут енергетики та систем керування (ІЕСК) 

1 Лабораторія комп’ютерних методів, 

ІЕСК – ТЗЕ – 110 – головний (100 м
2
) 

8, Intel Pentium, 

AMD Sempron 

8  

2 ІЕСК – ТЗЕ – 112 – головний (50 м
2
) 7, Intel Pentium 4 2  

3 Лабораторія 1 – ІЕСК – ЕПМС – 211 –  

V (110 м
2
) 

18, Intel Core 2 Duo, 

Intel Celeron, AMD 

Athlon 

24  

4 Лабораторія 1 – ІЕСК – АТХП – 78 – 

Х (63 м
2
) 

10, AMD Duron, 

Intel Pentium 

20  

5 Лабораторія 2 – ІЕСК – АТХП – 86 –  

Х (68 м
2
) 

11, Intel Celeron 22  

6 Лабораторія математичного 

моделювання в електроенергетиці  

ім. проф. В. Перхача (кімната 1) – ІЕСК 

– ЕСМ – 305а – V (80 м
2
) 

13, Intel Celeron 26  

7 Лабораторія математичного 

моделювання в електроенергетиці  

ім. проф. В. Перхача (кімната 2) – ІЕСК 

– ЕСМ– 305б – V (72 м
2
) 

10, Intel Celeron 20  

8 Лабораторія – ІЕСК – ЕМА – 117 – 

головний (80 м
2
) 

13, Intel Celeron IV, 

Intel Pentium IV 

24  

9 Лабораторія – ІЕСК – ЕМА – 123 –

головний (32 м
2
) 

5, Intel Celeron 5  

10 Лабораторія обчислювальної техніки – 

ІЕСК – ЕС – 407 – V (130 м
2
) 

15, Intel Pentium 4 31  

11 Лабораторія – ІЕСК – ОП – 306 – ІІІ  

(18 м
2
) 

1, Intel Celeron 32  

12 Лабораторія обчислювальної техніки, 

ІЕСК – ЕАП – 148 – головний (74 м
2
) 

12, AMD Sempron 25  

13 Лабораторія обчислювальної техніки, 

ІЕСК – ЕАП – 119 – головний (154 м
2
) 

25, AMD Sempron, 

Intel Celeron, Intel 

Pentium, AMD K5 

25  

14 Комп’ютерний клас – ІЕСК – ТТЕС – 

208 – XX (38 м
2
) 

6, Intel Pentium 

MMX 

7  

Загалом у ІЕСК – 14 Разом ПК – 154 271  



 

Продовження табл. 10.1 

1 2 3 4 5 

Інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ) 

1 Комп’ютерний клас – ІНЕМ – ЕПІ –  

404 – ІV (79 м
2
) 

13, Intel Pentium 

DC, Intel Celeron, 

AMD Sempron 

25  

2 Навчально-методична лабораторія – 

ІНЕМ – ФІН – 418 – IV (62 м
2
) 

10, AMD Sempron, 

AMD Athlon 

14  

3 Комп’ютерний клас 1 – ІНЕМ – МЛ – 

405 – IV (85 м
2
) 

14, Intel Celerton, 

AMD K6 

26  

4 Комп’ютерний клас 2 – ІНЕМ – МЛ – 

426б – IV (122 м
2
) 

20, AMD K6, AMD 

Athlon II, Intel 

Pentium DC 

21  

5 Навчально-методична лабораторія 

інформаційних систем обліку та аналізу 

– ІНЕМ – ОА – 001а – IV (127 м
2
) 

21, Intel Celeron, 

AMD Sempron, 

AMD Athlon II, 

Intel Pentium DC, 

AMD Xeon 

14  

6 Навчально-методична лабораторія 

інформаційних систем обліку та аналізу 

– ІНЕМ – ОА – 001б – IV (122 м
2
) 

20, Intel Celeron, 

AMD Sempron, 

AMD Athlon II, 

Intel Pentium DC, 

AMD Xeon 

13  

7 Лабораторія 2 – ІНЕМ – ОА – 325А –  

IV (49 м
2
) 

8, Intel Celeron 18  

8 Лабораторія кафедри менеджменту 

організацій – ІНЕМ – МО – 427 –  

ІV (122 м
2
) 

20, AMD Athlon, 

AMD Sempron, AMD 

Duron,Via Chip 

45  

9 Комп’ютерна лабораторія – 1 – ІНЕМ – 

ММП – 306 – ІV (38 м
2
) 

6, Intel Celeron, 

Intel Pentium 

13  

10 Комп’ютерна лабораторія – 2 – ІНЕМ – 

ММП – 308 – ІV (68 м
2
) 

11, Intel Celeron, 

AMD Athlon XP, 

Intel Pentium III 

35  

Загалом у ІНЕМ – 10 Разом ПК – 143 224  

Інститут інженерної механіки та транспорту (ІІМТ) 

1 Комп’ютерний клас – ІІМТ – ЕРАТ – 

107 – VІ (48 м
2
) 

8, Intel Celeron, 

AMD K6, AMD 

Athlon 

20  

2 Лаборантська – ІІМТ – ЕРАТ – 110 –  

VІ (18 м
2
) 

1, AMD Sempron 3  

3 Лабораторія технічної експлуатації 

автотранспортних засобів – ІІМТ – 

ЕРАТ – 115 – VІ (240 м
2
) 

1, Intel Celeron 3  

 4 Комп’ютерний клас – ІІМТ – ТМБ –  

37 – XIV (80 м
2
) 

13, Intel Pentium, 

Іntel Celeron, AMD 

Athlon 

25  



 

Продовження табл. 10.1 

1 2 3 4 5 

5 Комп’ютерний клас – ІММТ – ЗВДВ –  

2 – XVI (50 м
2
)  

8, Intel Pentium, 

Intel Celeron 

18  

6 Лабораторія навчального центру 

«Комп’ютерні технології проектування і 

обробки виробів» – ІІМТ – ЕМБ – 84 – 

XIV (152 м
2
) 

25, AMD Duron, 

Intel Pentium DC, 

AMD Sempron 

31  

7 Лабораторія автоматиз. проектування і 

автоматиз. розрахунку – ІІМТ – ЕМБ – 

83 – XIV (56 м
2
) 

9, AMD Duron, 

AMD Athlon, AMD 

Sempron 

18  

8 Лабораторія комп’ютерної техніки ІІМТ 

– МАМ – 33 – XIV (45 м
2
) 

7, Intel Pentium 16  

9 Комп’ютерний клас ІІМТ – МАМ – 35 – 

XIV (94 м
2
) 

15, Intel Pentium, 

AMD K6 

33  

10 Кафедра автомобілебудування ІІМТ – 

АБ – 316 – VI (24 м
2
) 

2, Intel Pentium 5  

11 Лабораторія моделювання транспорт-

них потоків ІІМТ – ТТ – 207 – VI (74 м
2
) 

12, AMD Sempron, 

AMD Ahtlon, Intel 

Celeron, AMD 

Duron, Intel  

Pentium DC 

11  

Загалом у ІІМТ – 11 Разом ПК – 101 183  

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА) 

1 Лабораторія – ІКТА – ЗІ – 210 – ХІХ  

(98 м
2
) 

16, AMD Sempron 37  

2 Лабораторія – ІКТА – ЗІ – 212 – ХІХ  

(94 м
2
) 

15, AMD Sempron 35  

3 Лабораторія - ІКТА – ЗІ – 211 – ХІХ 

(128 м
2
) 

21, AMD Sempron, 

Intel Celeron 

9  

4 Комп’ютерна лабораторія – ІКТА –  

СКС – 904а – V (92 м
2
) 

15, Intel Pentium 

DC, Intel Celeron 

33  

5 Комп’ютерна лабораторія – ІКТА – 

СКС – 904б – V (50 м
2
) 

8, Intel Celeron 25  

6 Комп’ютерний клас – ІКТА – ПТМ – 

б/н –XIX (86 м
2
) 

14, Intel Celeron 35  

7 Лабораторія «Системи автомати-

зованого проектування засобів 

вимірювальної техніки» – ІКТА – ІВТ – 

705а – V (65 м
2
) 

10, Intel Celeron, 

CYRIX 

22  

8 Лабораторія цифрової електроніки – 

ІКТА – ІВТ – 705б – V (36 м
2
) 

5, CYRIX 14  

9 Лабораторія проектування вимірювальних 

приладів – ІКТА – ІВТ – 705в – V (36 м
2
) 

5, Intel Pentium 13  



 

Продовження табл. 10.1 
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10 Лабораторія держбюджетна – ІКТА – 

ІВТ – 714 – V (72 м
2
) 

6, HP Thin Client 16  

11 Лабораторія – ІКТА – БІТ – 220 –  

ХІХ (116 м
2
) 

19, AMD Sempron 26  

12 Лабораторія – ІКТА – БІТ – 221 –  

ХІХ (56 м
2
) 

9, AMD Sempron 25  

13 Лабораторія – ІКТА – БІТ – 223 –  

ХІХ (98 м
2
) 

16, AMD Sempron, 

AMD Athlon II 

28  

14 Лабораторія – ІКТА – МСС – 712а – 

V (36 м
2
) 

3, AMD Sempron, 

Intel Celeron, Intel 

Pentium III 

22  

15 Лабораторія – ІКТА – МСС – 712в – 

V (74 м
2
) 

12, AMD Sempron, 

Intel Celeron IV 

22  

16 Лабораторія мікропроцесорних 

пристроїв – ІКТА – ЕОМ – 504 –V  

(116 м
2
) 

19, Intel Pentium, 

Intel Celeron, 

CYRIX, AMD 

Xenon II 

16  

17 Лабораторія машин баз даних і знань – 

ІКТА – ЕОМ – 505а1 – V (66 м
2
) 

10, Intel Pentium IV 36  

18 Лабораторія машин баз даних і знань –

ІКТА – ЕОМ – 505а2 – V (60 м
2
) 

9, Intel Celeron 28  

19 Лабораторія засобів проектування 

комп’ютерних систем – ІКТА – ЕОМ – 

505б – V (72 м
2
) 

7, Intel Pentium, 

AMD K5 

33  

20 Лабораторія операційних систем – ІКТА 

– ЕОМ – 507 –V (72 м
2
) 

1, Intel Pentium 3  

21 Лабораторія автоматизації проектування 

– ІКТА – ЕОМ – 508 – V (86 м
2
) 

14, Intel Celeron,Intel 

Pentium III 

33  

22 Лабораторія обробки зображень – ІКТА 

– ЕОМ – 510 –V (74 м
2
) 

12, Intel Celeron 25  

23 Лабораторія комп’ютерних мереж – 

ІКТА – ЕОМ – 904а – V (64 м
2
) 

10, Intel Pentium III   

24 Лабораторія комп’ютерних мереж –

ІКТА – ЕОМ – 904б – V (98 м
2
) 

16, Intel Pentium, 

PC/AT 

31  

25 Лабораторія комп’ютерної безпеки – 

ІКТА – ЕОМ – 905 – V (116 м
2
) 

19, CYRIX, AMD 

Phenon 

22  

26 Лабораторія «Цифрові системи 

керування» – ІКТА – КСА – 604 –  

V (46 м
2
) 

7, AMD Sempron, 

HP ProLiant 

18  

27 Лабораторія «Алгоритмічні мови та 

програмування» – ІКТА – КСА – 606 – 

V (74 м
2
) 

12, AMD Sempron, 

Intel Celeron 

21  



 

Продовження табл. 10.1 
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28 Лабораторія «Комп’ютерна графіка» – 

ІКТА – КСА – 607а – V (77 м
2
) 

12, Intel Celeron 22  

29 Лабораторія «Чисельні методи аналізу 

автоматичних систем» – ІКТА – КСА – 

607б – V (75 м
2
) 

12, HP Via Eden 36  

 

30 

Лабораторія «Автоматизація 

проектування пристроїв автоматики» – 

ІКТА – КСА – 608 – V (98 м
2
) 

16, Intel Pentium, 

AMD K5 

41  

31 Лабораторія «Електроніка та мікро 

схемотехніка» – ІКТА – КСА – 610 –  

V (67 м
2
) 

3, Intel Celeron 3  

32 Лабораторія «Мікропроцесорні 

пристрої» – ІКТА – КСА – 611а –  

V (34 м
2
) 

3, Intel Celeron 10  

33 Комп’ютерний клас – ІКТА – СКС – 

904а – 1 – V (92 м
2
) 

15, Intel Celeron, 

Intel Pentium DC 

  

34 Комп’ютерний клас – ІКТА – СКС – 

904а – 2 – V (50 м
2
) 

8, Intel Celeron   

Загалом у ІКТА – 34 Разом ПК – 379 740  

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ) 

1 Лабораторія комп’ютерних видавничих 

систем – ІКНІ – ACУ – 803 – V (66 м
2
) 

10, iMac 21,5 37  

2 Лабораторія комп’ютерних систем 

обробки інформації та управління – 

ІКНІ – АСУ – 804а – V (62 м
2
) 

10, Intel Celeron 22  

3 Лабораторія розподілених 

інформаційних систем – ІКНІ – АСУ – 

804б – V (63 м
2
) 

10, Intel Celeron 25  

4 Лабораторія програмування 

інформаційних систем – ІКНІ – АСУ – 

804г –V (65,5 м
2
) 

10, AMD Sempron 25  

5 Лабораторія 1 – ІКНІ – ПЗ – 810а – V  

(86  м
2
) 

14, Intel Celeron, 

AMD Athlon, AMD 

Phenom II 

31  

6 Лабораторія 2 – ІКНІ – ПЗ – 810в – V  

(74 м
2
) 

12, Intel Pentium 

ІV,Intel  Celеron 

28  

7 Лабораторія 3–ІКНІ – ПЗ – 810г – V  

(72 м
2
) 

12, Intel Pentium 

ІV,Intel Celeron 

36  

8 Лабораторія 4 – ІКНІ – ПЗ – 812 – V (68 м
2
) 10, Intel Core 2 Duo 27  

9 Лабораторія 1–ІКНІ–ПЛ–132–ІV (92 м
2
) 15, AMD Athlon II 7  

10 Лабораторія 1 – ІКНІ – САПР – 322 – IV  

(110 м
2
) 

15, Intel Celeron 43  



 

Продовження табл. 10.1 
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11 Лабораторія  2 – ІКНІ – САПР – 319 – IV  

(78 м
2
) 

12, Intel Celeron 42  

12 Лабораторія 3 – ІКНІ – САПР – 323 – IV  

(112 м
2
) 

16, Intel Celeron 51  

13 Лабораторія 4 – ІКНІ – САПР – 321 – IV  

(92 м
2
) 

10, Intel Celeron 10  

14 Лабораторія 5 – ІКНІ –САПР – 318 – IV  

(82 м
2
) 

13, Intel Pentium 33  

15 Лабораторія операційних систем –  

ІКНІ – ІСМ – 126 – IV (67 м
2
) 

10, Intel Celeron, 

AMD Athlon XP, 

AMD Duron, Intel 

Pentium DC 

32  

16 Лабораторія операційних систем –  

ІКНІ – ІСМ – 126а – IV (112 м
2
) 

14, AMD Athlon II 40  

17 Лабораторія операційних систем –  

ІКНІ – ІСМ – 126б – IV (110 м
2
) 

14, AMD Athlon II 40  

18 Лабораторія операційних систем – ІКНІ 

– ІСМ – 127 – IV (98 м
2
) 

15, Intel Pentium ІV 40  

19 Бібліотека – ІКНІ–ІСМ–39–ІV (27 м
2
) 4, AMD Athlon II 9  

20 Спец. лабораторія ІКНІ – 125– IV (84 м
2
) 13, Intel Celeron IV 13  

21 Спец. лабораторія ІКНІ –104 –V (132 м
2
) 21, Intel Core 2 Duo 21  

22 Спец. лабораторія ІКНІ – 511 –V (96 м
2
) 14, AMD Athlon II 14  

23 Комп. лабораторія ІКНІ –123 –IV (84 м
2
) 13, Intel Celeron IV 13  

24 Комп. лабораторія ІКНІ –123а –IV (78 м
2
) 12, Win Chip, AMD 

Athlon II, Intel Core 

2 Duo 

12  

25 Комп. лабораторія ІКНІ –124 – IV  

(94 м
2
) 

14, Intel Pentium, 

Intel Core 2 Duo, 

AMD Athlon II 

14  

Загалом у ІКНІ-25 Разом ПК – 313 665  

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН) 

1 Лабораторія – 1 ІМФН – ПМ – 225а –  

IV (188 м
2
) 

31, Intel Pentium, 

Intel Celeron IV, 

AMD Athlon II 

62  

2 Лабораторія – 1 ІМФН – ПМ – 225б –  

IV (52 м
2
) 

8, Intel Pentium DC, 

Intel Core 2 Duo 

20  

3 Лабораторія – 1 ІМФН – ПМ – 225д –  

IV (76 м
2
) 

12, Intel Pentium 

DC 

30  

4 Лабораторія – 2 ІМФН – ПМ – 127 – 

ІІІ (31 м
2
) 

2, Intel Pentium 10  

5 Лабораторія – 1 ІМФН – НГГ – 108 –  

ІV (102 м
2
) 

16, Intel Pentium, 

Intel Celeron 

42  



 

Продовження табл. 10.1 
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6 Лабораторія – 2 ІМФН – НГГ – 109 – 

ІV (82 м
2
) 

13, Intel Pentium, 

Intel Celeron 

32  

7 Лабораторія – 1 – ІМФН – МІ – 015 – 

ІV (98 м
2
) 

16, HP VIA EDEN, 

Intel Pentium DC, 

Intel Core 2 Duo 

96  

8 Лабораторія – 1 – ІМФН – МІ – 016 –  

ІV (106 м
2
) 

17, HP VIA EDEN, 

Intel Pentium DC, 

Intel Core 2 Duo 

  

Загалом у ІМФН – 8 Разом ПК – 115 292  

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ) 

1 Комп’ютерний клас ІТРЕ – РЕПС –  

207 – ІІ (102 м
2
) 

16, AMD Sempron 51  

 2 Лабораторія комп’ютерного 

моделювання в лазерній технології та 

оптоелектроніці – ІТРЕ – ФОТ – 215 – 

ІІІ (64 м
2
) 

10, Intel Celeron DС 45  

3 Комп’ютерний клас – ІТРЕ – ТРР –  

214 – ХІ (110 м
2
) 

18, AMD Athlon II, 

Intel Celeron DC, 

Intel Pentium 

54  

4 Комп’ютерний клас – ІТРЕ – ТРР –  

215 – ХІ (40 м
2
) 

6, Intel Celeron, 

Intel Pentium II 

12  

5 Лабораторія комп’ютерного 

моделювання – ІТРЕ – ЕП – 113 – ІІІ  

(28 м
2
) 

4, Intel Pentium DC 13  

6 Лабораторія комп’ютерного моделю-

вання – ІТРЕ – ЕП – 108 – ІІІ (70 м
2
) 

2, Intel Pentium DC 8  

7 Лабораторія комп’ютерного моделю-

вання – ІТРЕ – ЕП – 114 – ІІІ (45 м
2
) 

2, Intel Pentium DC 12  

8 Лабораторія комп’ютерного моделю-

вання – ІТРЕ – ЕП – 115 – ІІІ (16 м
2
) 

1, Intel Pentium DC 5  

9 Лабораторія комп’ютерного моделю-

вання – ІТРЕ – ЕП – 110 – ІІІ (68 м
2
) 

11, Intel Pentium 

DC 

44  

10 Лабораторія комп’ютерного моделю-

вання – ІТРЕ – ЕП – 118 – ІІІ (16 м
2
) 

2, Intel Pentium DC 9  

11 Лабораторія комп’ютерного моделю-

вання – ІТРЕ – ЕП – 107 – ІІІ (16 м
2
) 

2, Intel Pentium DC 11  

12 Лабораторія комп’ютерного моделю-

вання – ІТРЕ – ЕП – 208 – ІІІ (16 м
2
) 

1, Intel Pentium DC 7  

13 Комп’ютерний клас – ІТРЕ – ЕЗІКТ – 

306 – ХІ (75,1 м
2
) 

10, Intel Pentium 51  

14 Лабораторія оптично-волоконних прист-

роїв – ІТРЕ – ЕЗІКТ – 307 – ХІ (39,7 м
2
) 

3, Intel Celeron 13  
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15 Лабораторія телекомунікаційних при-

строїв – ІТРЕ – ЕЗІКТ – 308 – ХІ (35 м
2
) 

4, Intel Pentium, 

Intel Celeron 

21  

16 Лабораторія мікропроцесорних засобів – 

ІТРЕ – ЕЗІКТ – 311 – ХІ (46 м
2
) 

7, Intel Celeron 28  

17 Лабораторія електронних засобів  

бізнес-технологій – ІТРЕ – ЕЗІКТ –  

111 – ХІ (50 м
2
) 

4, Intel Celeron 23  

18 Лабораторія мереж та операційних 

систем – ІТРЕ – ТК – 301 – ХІ (93 м
2
) 

15, Intel Celeron 51  

19 Лабораторія цифрової та 

мікропроцесорної техніки ТК систем – 

ІТРЕ – ТК – 305 – ХІ (116 м
2
) 

19, Intel Celeron, 

Intel Pentium 

81  

20 Лабораторія керуючих комплексів ТК 

систем – ІТРЕ – ТК – 215 – ХІ (84 м
2
) 

14, Intel Celeron 14  

21 Лабораторія обчислювальної техніки – 

ІТРЕ – НПЕ – 329 – ІІІ (55 м
2
) 

4, AMD K6, Intel 

Pentium, PC/AT 

53  

22 Лабораторія обчислювальної техніки – 

ІТРЕ – НПЕ – 314 – ІІІ (108 м
2
) 

17, AMD Athlon, 

AMD Duron, Intel 

Pentium, AMD K6 

35  

23 Лабораторія обчислювальної техніки – 

ІТРЕ – НПЕ – 318 – ІІІ (35 м
2
) 

5, AMD Athlon II 10  

Загалом у ІТРЕ – 23 Разом ПК – 177 651  

Інститут хімії та хімічних технологій (ІХХТ) 

1 Лабораторія моделювання та прогно-

зування забруднень довкілля – ІХХТ – 

ЕОНС – 114/14 – VІІІ (38,5 м
2
) 

6, Intel Celeron IV, 

Intel Pentium IV, 

PC/AT 

9  

2 Аудиторія 1 – ІХХТ – ХТНГ – 317 – 

VIII (42 м
2
) 

6, AMD Athlon, 

Intel Pentium, AMD 

Duron, AMD K7 

6  

3 Аудиторія 1 – ІХХТ – ТОП – 337 –  

VIII (40 м
2
) 

6, Intel Celeron 7  

4 Лабораторія математичного моделю-

вання хіміко-технологічних процесів – 

ІХХТ – ХІ – 308 – ІХ (75 м
2
) 

12, Intel Celeron, 

AMD Duron 

13  

5 Лабораторія 1 – ІХХТ – ХТНР – 305 –  

ІХ (30 м
2
) 

4, Intel Pentium, 

AMD Sempron, 

AMD Athlon II 

4  

6 Лабораторія 1 – ІХХТ – ХТПП – 25 – 

VIII (32 м
2
) 

4, AMD Athlon, 

AMD Sempron 

4  

7 Лабораторія 1 – ІХХТ – АХ – 223-ІХ 

(16 м
2
) 

1, Intel Pentium 5  

8 Лабораторія навчальна – ІХХТ – АХ – 

228 – ІХ (61 м
2
) 

1, AMD K6 2  

Загалом у ІХХТ – 8 Разом ПК – 40 50  



 

Закінчення табл. 10.1 

1 2 3 4 5 

Інститут дистанційного навчання (ІДН) 

1 Комп’ютерний клас – 1 – ВТНЗ (102 м
2
) 16, Via Eden,  

Intel Xeon 

16  

2 Комп’ютерний клас – 2 (95 м
2
) 15, Via Eden 15  

3 
Комп’ютерний клас – 3 (98 м

2
) 

16, AMD Athlon, 

AMD Sempron 

16  

4 
Комп’ютерний клас – 4 (98 м

2
) 

16, Intel Xeon, Via 

Eden 

16  

5 
Комп’ютерний клас – 5 (98 м

2
) 

16, Intel Xeon, Via 

Eden 

16  

6 Комп’ютерний клас – 6 (65 м
2
) 10, Intel Celeron-10 10  

7 Комп’ютерний клас – 7 (45 м
2
) 4, Intel Pentium 16  

 Загалом у ІДН – 7 Разом ПК – 93 105  

Інститут післядипломної освіти (ІПДО) 

1 Комп’ютерний клас – ІПДО – 3 –  

IV (112 м
2
) 

18, Intel Pentium 

DC, AMD Athlon II 

25  

2 
Комп’ютерний клас – ІПДО – 13 –  

IV, (112 м
2
) 

18, Intel Celeron IV, 

AMD Sempron, Intel 

Pentium 

26  

3 Комп’ютерний клас – ІПДО – 5 – IV  

(80 м
2
) 

13, Intel Celeron IV 33  

4 Комп’ютерний клас – ІПДО – 8 – IV  

(60 м
2
) 

9,Intel Pentium DC, 

AMD Sempron, 

AMD Athlon 

  

Загалом в ІПДО – 4 Разом ПК – 58 84  

Загалом в університеті – 186 Разом ПК – 2475 4516  

 

– Центр інженерії довкілля та водокористування створено у 2008 році у 

межах співпраці між Львівською політехнікою та компанією «Joca Ingenieria y 

Construcciones, S.A» (Іспанія). Виконуються теоретичні дослідження з питань 

управління поверхневим стоком з урбанізованих територій; 

– навчальний центр «Комп’ютерні технології проектування і обробки 

виробів» створено у 2009 році у межах співпраці між вищими навчальними 

закладами України і компанією «Delcam plc.» (Велика Британія). У центрі 

проводиться навчання студентів з використанням програмного забезпечення 

«Power Solutions» фірми «Delcam» (25 ліцензій). Навчання здійснюється за 

спеціальностями: «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Облад-

нання електронної промисловості», «Обладнання легкої промисловості та 

побутового обслуговування», «Машини і технології пакування», «Технологія 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Delcam


 

машинобудування», «Роботомеханічні системи та комплекси», «Колісні та 

гусеничні транспортні засоби». Студенти також залучені до науково-дослідної 

роботи з проектування ріжучого інструменту і створення технологічного про-

цесу їх виготовлення, проектування оснащення для штампованих пласт-

масових виробів і створення технологічного процесу їх виготовлення, а також 

проектування технологічного обладнання з метою його виготовлення; 

– навчально-науковий центр фірми «Moeller» (Німеччина) створено у 

2010 році. Вивчаються принципи програмування програмованих логічних 

контролерів, конкретного втілення програм на реальних ПЛК та симуляції дії 

певних електромеханічних систем на лабораторних установках. Навчальна 

лабораторія оснащена шістьма стендами, зокрема стендом з фізичного 

моделювання та візуалізації технологічних процесів керування електромеха-

нічними пристроями з використанням багатофункціонального контролера 

MFD-Titan; 

– навчально-наукову лабораторію геодезії та геоінформаційних техно-

логій створено в 2010 році; 

– навчально-дослідну лабораторію низьковольтного електротехнічного 

обладнання фірм «АВВ», «ЕТІ», «ІЕК» створено у 2011 році за сприяння фірм 

«АВВ» (Швейцарія), «ЕТІ» (Словенія), «ІЕК» (Росія) з метою ознайомлення 

майбутніх електромеханіків та електроенергетиків з базовим набором 

сучасних низьковольтних апаратів та надання можливості втілювати це 

обладнання у реальні електротехнічні проекти; 

– навчально-наукову лабораторію геодезії, геоінформатики та 3D 

сканування створено у 2011 році (у межах TEMPUS-проекту). У лабораторії 

проводяться лабораторні, практичні та семінарські заняття. На базі технічного 

обладнання лабораторії виконують, зокрема, наукові роботи зі створення 

попередніх 3D-моделей дерев’яних церков Львівської області методом 

наземного лазерного сканування; визначення горизонтальних зміщень пунктів 

опорної геодезичної мережі Дністровської ГЕС методом GPS; визначення 

деформаційних параметрів інженерних споруд Теребле-Ріцької ГЕС; 

– навчально-наукову лабораторію опрацювання супутникових вимірів 

створила в 2011 році компанія «Leica Geosystems» (Швейцарія) з метою 

поліпшення якості підготовки студентів і аспірантів геодезичних спеціаль-

ностей, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Для 

створення геодинамічної моделі України за допомогою ПЗ «Leica GNSS 

Spider» здійснюється збирання супутникових даних з 38 перманентних 

станцій, розташованих по всій території України. Сьогодні робота лабораторії 



 

зосереджена на співпраці з компанією «Leica» та ПАТ «Укргідроенерго» з 

надання науково-технічних послуг для системи деформаційного моніторингу 

чотирьох українських ГЕС (Дністровської, Канівської, Дніпровської та 

Дніпродзержинської); 

– навчально-наукову лабораторію з ІТ-технологій створено у 2011 році за 

сприяння компанії «EPAM Systems» (найбільший у Cхідній Європі розробник 

програмного забезпечення та провідний гравець у галузі ІТ-консалтингу). За 

2011–2013 рр. 93 студенти пройшли навчання за напрямом «Java» та  

62 студенти працевлаштовані в «EPAM Systems». У жовтні 2013 року 

проведено набір студентів на навчання за напрямом «Business Intelligence»; 

– «Навчальний центр комп’ютерної діагностики транспортних засобів. 

Навчальний центр BOSCH» створено у 2013 році У центрі студенти проходять 

підготовку  в галузі діагностики, експлуатації та ремонту електричних, 

механічних та інших систем транспортних засобів, а також перепідготовку 

фахівці з комп’ютерної діагностики транспортних засобів. 
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зб. наук. праць. – Львів, 2007. –  
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5 Мандзій Б.А. 

Матвійчук Я.М. 
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Вісник Нац. ун-ту «Львівська полі-

техніка». – 2007. – № 595: Радіоелект-
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11 Недоступ Л.А. 

Кіселичник М.Д. 

Лазько О.В. 
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радіоелектронної апаратури 
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техніка». – 2007. – № 595: Радіоелект-

роніка та телекомунікації.  

5  

16 Аналіз методів оцінювання 

безвідмовності систем су-

місно працюючих компонен-

тів електронних пристроїв 

Радіоелектронні і комп’ютерні систе-

ми. – 2007. – № 7 (26).  

3 Недоступ Л.А. 

Лазько О.В. 
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(23–25 трав. 2007 р.). – Львів, 2007.  

1  
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Apparatus on the Basis of 

Quantile Zones Techniques 

Przeglad Elektrotechniczny. – 2013. –  

R. 89. – NR 2a. 

3 Kiselychnik M. 

Nedostup L. 

Zayarnyuk P. 

74 Математичні моделі та ме-

тоди аналізу електронних 

кіл 

Навч. посібник. – Львів: Вид-во 

Львівської політехніки, 2013. 

320 Желяк Р.І. 

Кіселичник М.Д. 

Колодій З.О. 

Мандзій Б.А. 

Якубенко В.М. 

75 The estimation of radio-

electronic devices reliability 

on the basis of interval data 

analysis 

Przeglad Elektrotechniczny. – 2013. –  

R. 89. – NR 4. 

3 Dyvak M. 

Stakhiv P. 

76 Development of Noise Measu-

rements. Part 3. Passive Me-

thod of Electronic Elements 

Quality Characterization 

Sensors & Transducers. – 2013. –  

Vol. 152. – Issue 5. 

5 Kolodiy Z. 

Stadnyk B. 

Yatsyshyn Ya. 

77 Multicriteria optimization of 

quality and reliability 

providing processes of 

electronic devices 

Joint conf. Computational Problems of 

Electrical Engineering and Advanced 

Methods of the Theory of Electrical 

Engineering (CPEE-AMTEE 2013): 

proceedings (4 – 6 Sept. 2013, Roztoky u 

Křivoklátu, Czech Republic) 

1 Nedostup L. 

Kiselychnyk M. 

Melen M. 

Zayarnyuk P. 

78 Evaluation of the functional 

suitability of the device 

considering the technological 

parameters of random 

deviations from the nominal 

component aging processes 

Joint conf. Computational Problems of 

Electrical Engineering and Advanced 

Methods of the Theory of Electrical 

Engineering (CPEE-AMTEE 2013): 

proc. (4–6 Sept. 2013, Roztoky u 

Křivoklátu, Czech Republic) 

1 Stakhiv P. 

Krepych S. 

79 Основи теорії електронних 

кіл 

Підручник; за ред. проф. Ю.І. Яки-

менка. – 2-ге вид., доопрац. і доповн. – 

К.: НТУУ «КП1», 2013. 

416 Мандзій Б.А. 

Стахів П.Г. 

Писаренко Л.Д. 

Якименко Ю.Я. 

80 Якість, надійність 

радіоелектронної апаратури: 

елементи теорії і методи 

забезпечення 

Монографія; за ред. Л.А. Недоступа. – 

Львів: Вид-во Львівської політехніки, 

2013. 

196 Недоступ Л.А. 

Кіселичпик М.Д. 

81 Математичні моделі та 

методи аналізу надійності 

радіоелектронних, 

електротехнічних та 

програмних систем 

Монографія. – Львів: Вид-во 

Львівської політехніки, 2013. 

300 Волочій Б.Ю. 

Лозинський О.Ю. 

Мандзій Б.А. 

Озірковський Л.Д. 

Федасюк Д.В. 

Щербовських С.В. 

Яковина В.С. 
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82 Алгоритмічна та програмна 

реалізація електронного 

підручника «Основи теорії 

електронних кіл» 

Комп’ютинг. – 2013. – Т. 12. – Вип. 2. 9 Мандзій Б. 

Стахів П. 

Шаховська Н. 

83 The Theoretical Aspects and 

Practical Features Multi-

Objective Optimization of 

Processes to Ensure the 

Quality of REE at the 

Manufacturing Stage  

Modern Problems of Radio Engineering, 

Telecommunications and Computer 

Science: proc. of the XII
th

 Intern. conf. 

TCSET’2014 (February 25 – March 1, 

2014, Lviv–Slavske, Ukraine). 

 Bondariev A. 

Kiselychnyk M. 

Nadobko O. 

Nedostup L. 

84 The Data Transfer Systems 

With Using of the Chaotic  

Signals Non-coherent 

Detection 

Modern Problems of Radio Engineering, 

Telecommunications and Computer 

Science: proc. of the XII
th

 Intern. conf. 

TCSET’2014 (February 25 – March 1, 

2014, Lviv–Slavske, Ukraine). 

2 Politanskiy R. 

Klymash M. 

85 Осцилографи та методи 

вимірювання 

радіотехнічних величин 

Навч. посібник. – Львів: Вид-во 

Львівської політехніки, 2014. – 88 с.  

88 Недоступ Л.А. 

Кіселичник М.Д. 

Надобко О.В. 

Навчально-методичні праці 

1 Оцінки випадкових величин Методичні вказівки до практ. роботи. – 

Вид-во Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка», 2007. 

8 Лазько О.В. 

2 Граничні теореми Методичні вказівки до практ. роботи. – 

Вид-во Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка», 2007. 

8 Лазько О.В. 

3 Штрихові коди Методичні вказівки до практ. роботи. – 

Вид-во Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка», 2007. 

16 Лазько О.В. 

4 Закони Ома та  Кірхгофа Методичні вказівки до лаб. роботи – 

Вид-во Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка», 2007. 

8 Кіселичник М.Д. 

Лазько О.В. 

5 Дослідження низьких частот Методичні вказівки до лаб. роботи – 

Вид-во Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка», 2007. 

12 Недоступ Л.А. 

Лазько О.В. 

6 Сучасні методи осцило-

графічних вимірювань 

Методичні вказівки до лаб. роботи  

Вид-во Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка», 2007. 

12 Лазько О.В. 

7 Методичні рекомендації 

щодо акредитації напрямів 

підготовки та спеціаль-

ностей у Національному 

університеті «Львівська 

політехніка» 

Львів: Вид-во Львівської політехніки, 

2011. 

60 Павлиш В.А. 

Загородній А.Г. 

Свірідов В.М. 

8 Збірник тестових завдань з 

англійської мови за 

професійним спрямуванням 

Навч. посібник для вступників до Нац. 

ун-ту «Львівська політехніка» на 

рівень магістра: у 2 ч.; за ред. проф. 

Ю.Я. Бобала, проф. З.Г. Піха.  – Львів: 

Вид-во Львівської політехніки, 2011. –

Ч. 1.  

192  
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9 Збірник тестових завдань з 

англійської мови за 

професійним спрямуванням 

Навч. посібник для вступників до Нац. 

ун-ту «Львівська політехніка» на 

рівень магістра: у 2 ч.; за ред. проф. 

Ю.Я. Бобала, проф. З.Г. Піха.  – Львів: 

Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 

Ч. 2.  

256  

10 Збірник тестових завдань з 

німецької мови за 

професійним спрямуванням 

Навч. посібник для вступників до Нац. 

ун-ту «Львівська політехніка» на рі-

вень магістра; за ред. проф. Ю.Я. Бо-

бала, проф. З.Г. Піха. – Львів: Вид-во 

Львівська політехніки, 2011. 

260  

11 Збірник тестових завдань з 

французької та іспанської 

мов за професійним 

спрямуванням 

Навч. посібник для вступників до Нац. 

ун-ту «Львівська політехніка» на рі-

вень магістра; за ред. проф. Ю.Я. Бо-

бала, проф. З.Г. Піха. – Львів: Вид-во 

Львівської політехніки, 2011. 

280  

12 Хімія. Збірник тестових 

завдань для абітурієнтів 

Навч. посібник для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників середніх шкіл і вступ-

ників до Нац. ун-ту «Львівська полі-

техніка»; за ред. проф. Ю.Я. Бобала, 

проф. З.Г. Піха. – Львів: Вид-во 

Львівської політехніки, 2011. 

212  

13 Фізика. Збірник тестових 

завдань для абітурієнтів  

Навч. посібник для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників середніх шкіл і вступ-

ників до Нац. ун-ту «Львівська полі-

техніка»; за ред. проф. Ю.Я. Бобала, 

проф. З.Г. Піха. – Львів: Вид-во 

Львівської політехніки, 2011. 

220  

14 Всесвітня історія. Збірник 

тестових завдань для 

абітурієнтів 

Навч. посібник для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників середніх шкіл і вступ-

ників до Нац. ун-ту «Львівська полі-

техніка»; за ред. проф. Ю.Я. Бобала, 

проф. З.Г. Піха. – Львів: Вид-во 

Львівської політехніки, 2011. 

172  

15 Біологія. Збірник тестових 

завдань для абітурієнтів 

Навч. посібник для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників середніх шкіл і вступ-

ників до Нац. ун-ту «Львівська полі-

техніка»; за ред. проф. Ю.Я. Бобала, 

проф. З.Г. Піха. – Львів: Вид-во 

Львівської політехніки. 2011. 

140  

16 Англійська мова. Збірник 

тестових завдань для 

абітурієнтів 

Навч. посібник для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників середніх шкіл і вступ-

ників до Нац. ун-ту «Львівська полі-

техніка»; за ред. проф. Ю.Я. Бобала, 

проф. З.Г. Піха. – Львів: Вид-во 

Львівської політехніки, 2011. – Ч. І, II. 

324  
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17 Історія України. Збірник 

тестових завдань для 

абітурієнтів 

Навч. посібник для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників середніх шкіл і вступ-

ників до Нац. ун-ту «Львівська полі-

техніка»; за ред. проф. Ю.Я. Бобала, 

проф. З.Г.  Піха. – Львів: Вид-во 

Львівської політехніки, 2011. 

172  

18 Українська мова та 

література. Збірник 

тестових завдань для 

абітурієнтів 

Навч. посібник для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників середніх шкіл і вступ-

ників до Нац. ун-ту «Львівська полі-

техніка»; за ред. проф. Ю.Я. Бобала, 

проф. З.Г. Піха. – Львів: Вид-во 

Львівської політехніки, 2011. 

460  

19 Вища математика. Тестові 

завдання для підготовки до 

модульних та семестрових 

контролів 

Навч. посібник для підготовки до мо-

дульних та семестрових контролів; за 

ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф. З.Г. Пі-

ха. – Львів: Вид-во Львівської полі-

техніки, 2011. – Ч. І. 

208  

20 Вища математика. Тестові 

завдання для підготовки до 

модульних та семестрових 

контролів 

Навч. посібник для підготовки до 

модульних та семестрових контролів; 

за ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф.  

З.Г. Піха. – Львів: Вид-во Львівської 

політехніки, 2011. – Ч. 2. 

232  

21 Хімія. Тестові завдання для 

підготовки до модульних та 

семестрових контролів 

Навч. посібник для студентів 1–2 

курсів; за ред. проф Ю.Я. Бобала, 

проф. З.Г. Піха. – Львів: Вид-во 

Львівської політехніки, 2011. 

276  

22 Фізика. Тестові завдання 

для підготовки до 

модульних та семестрових 

контролів 

Навч. посібник для підготовки до 

модульних та семестрових контролів: 

у 2 ч.; за ред. проф. Ю.Я.  Бобала, 

проф. З.Г. Піха. – Львів: Вид-во 

Львівської політехніки, 2011. – Ч. 1.  

220  

23 Фізика. Тестові завдання 

для підготовки до 

модульних та семестрових 

контролів 

Навч. посібник для підготовки до 

модульних та семестрових контролів: 

у 2 ч.; за ред. проф. Ю.Я. Бобала, 

проф. З.Г. Піха. – Львів: Вид-во 

Львівської політехніки, 2011. – Ч. 2.  

184  

24 Програми та зразки тесто-

вих завдань. Для вступників 

на навчання за освітньо-

професійною програмою 

підготовки магістрів до Нац. 

ун-ту «Львівська політех-

ніка» (Ін-т хімії та хім. тех-

нологій; Ін-т екології, при-

родоохоронної діяльності та 

туризму) 

За ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф.  

З.Г. Піха. – Львів: Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 

292  

25 Програми та зразки тесто-

вих завдань. Для вступників 

на навчання за освітньо-

професійною програмою 

підготовки магістрів до Нац. 

ун-ту «Львів. політехніка» 

(Ін-т енергетики та систем 

керування) 

За ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф.  

З.Г. Піха. – Львів: Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 

243  
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26 Програми та зразки тес-

тових завдань. Для вступ-

ників на навчання за ос-

вітньо-професійною прог-

рамою підготовки магістрів 

до Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка» (Інститут 

комп’ютерних технологій, 

автоматики та метрології) 

За ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф.  

З.Г. Піха. – Львів: Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 

259  

27 Програми та зразки 

тестових завдань. Для 

вступників на навчання за 

освітньо-професійною 

програмою підготовки 

магістрів до Нац. ун-ту 

«Львівська політехніка»  

(Ін-т комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій) 

За ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф.  

З.Г. Піха. – Львів: Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 

231  

28 Програми та зразки 

тестових завдань. Для 

вступників на навчання за 

освітньо-професійною прог-

рамою підготовки магістрів 

до Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка» (Ін-т телеко-

мунікацій, радіоелектроніки 

та електронної техніки)  

За ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф.  

З.Г. Піха. – Львів: Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 

267  

29 Програми та зразки 

тестових завдань. Для 

вступників на навчання за 

освітньо-професійною прог-

рамою підготовки магістрів 

до Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка» (Ін-т будівни-

цтва та інженерії довкілля; 

Ін-т геодезії) 

За ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф.  

З.Г. Піха. – Львів: Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 

299  

30 Програми та зразки тесто-

вих завдань. Для вступників 

на навчання за освітньо-

професійною програмою 

підготовки магістрів до Нац. 

ун-ту «Львівська полі-

техніка» (Ін-т економіки 

менеджменту;  

Ін-т післядипломної освіти) 

За ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф.  

З.Г. Піха. – Львів: Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 

291  

31 Програми та зразки 

тестових завдань. Для 

вступників на навчання за 

освітньо-професійною прог-

рамою підготовки магістрів 

до Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка» (Ін-т інженер-

ної механіки та транспорту) 

За ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф.  

З.Г. Піха. – Львів: Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 

299  



 

Закінчення додатка А 

1 2 3 4 5 

32 Програми та зразки 

тестових завдань. Для 

вступників на навчання за 

освітньо-професійною прог-

рамою підготовки магістрів 

до Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка» (Ін-т 

прикладної математики та 

фундаментальних наук) 

За ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф.  

З.Г. Піха. – Львів: Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 

115  

33 Програми та зразки 

тестових завдань. Для 

вступників на навчання за 

освітньо-професійною прог-

рамою підготовки магістрів 

до Нац. ун-ту «Львівська 

політехніка» (Ін-т гумані-

тарних та соціальних наук; 

Ін-т права та психології) 

За ред. проф. Ю.Я. Бобала, проф.  

З.Г. Піха. – Львів: Вид-во Львівської 

політехніки, 2012. 

131  

34 Німецька мова. Збірник 

тестових завдань для 

абітурієнтів 

Навч. посібник для підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання 

випускників середніх шкіл і вступ-

ників до Нац. ун-ту «Львів. полі-

техніка»; за ред. проф. Ю.Я. Бобала, 

проф. З.Г. Піха. – Львів: Вид-во 

Львівської політехніки, 2012. 

324  

35 Посібник для аспіранта 

Львівської політехніки 

За заг. ред. Ю.Я. Бобала. – Львів: Вид-

во Львівської політехніки, 2014. 

70 Піх З.Г. 

Жук Л.В. 

Шишкіна І.О. 

Русин Ю.М. 

Гірняк М.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток Б 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»  

НА ПЕРІОД до 2020 року 

Стратегія інноваційного розвитку України передбачає формування іннова-

ційної освітньої, наукової та технологічної інфраструктури, яка забезпечуватиме 

розвиток інтелектуального капіталу, генерацію нових знань, перетворення їх на нові 

продукти, послуги та технології. Інноваційний дослідницький університет є новою 

формою організації наукової та освітньої діяльності, яка відповідає вимогам 

сьогодення щодо розвитку освіти і науки та спрямована на швидку адаптацію до 

потреб економіки держави та регіону. 

Програма розвитку Національного університету «Львівська політехніка» 

розроблена на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня  

2009 року № 713 «Про надання Національному університету «Львівська 

політехніка» статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного 

вищого навчального закладу», Положення про дослідницький університет, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року  

№ 163, та рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 22 квітня  

2010 року № 14/1-41 «Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у  

2009 році та основні завдання на 2010 рік». 

Метою програми є забезпечення поступального стійкого розвитку Націо-

нального університету «Львівська політехніка» як навчально-наукового іннова-

ційного центру з розвиненою інфраструктурою, зорієнтованою на підготовку 

конкурентоспроможних фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів, трансфер 

нових знань та новітніх технологій, розроблення інноваційної продукції світового 

рівня, упровадження у практику наукових досягнень, технічних, технологічних та 

проектно-конструкторських розробок. 

Для досягнення цієї мети програмою передбачено реалізацію десяти основних 

завдань. 

1. Моніторинг ринку праці, тенденцій розвитку економіки держави і регіо-

ну за галузями 

Підтримування позитивного іміджу університету та розвиток його діяльності як 

потужного регіонального освітньо-наукового центру, здатного оперативно реагу-

вати на зміни, які відбуваються на ринку праці, і забезпечити належний освітньо-

культурний рівень фахівців. Удосконалення системи неперервної освіти, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації. Реалізація заходів, спрямованих на 

підготовку випускників до майбутньої професійної діяльності, підвищення рівня їх 

готовності до роботи за фахом. 
 

2. Удосконалення управління університетом та його організаційної структури 

Удосконалення організаційної структури університету як навчально-науково-

інноваційного комплексу та підвищення ефективності його роботи. Оптимізація 



 

компетенцій, розмежування функцій, повноважень і відповідальності управлінських 

структур різного рівня та їх адаптація до нових умов діяльності, удосконалення 

нормативно-правового забезпечення управлінської діяльності. Розвиток інформа-

ційно-комунікаційної інфраструктури університету на базі сучасних інфокому-

нікаційних технологій, запровадження електронного документообігу. 

3. Інноваційно-освітня діяльність 

Розроблення концепції та програм підготовки фахівців освітньо-кваліфі-

каційного рівня «магістр» та освітньо-наукового рівня «доктор філософії». Забезпе-

чення інноваційно-дослідницького, міждисциплінарного характеру навчання, 

органічної єдності наукового та навчального процесів. Упровадження у навчальний 

процес нових інформаційних, телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і 

методів навчання. Розвиток системи забезпечення якості знань і підготовки 

фахівців. Розширення форм і методів самостійної роботи студента, створення умов 

та засобів для самодіагностики знань, зокрема інтерактивних технологій самостійної 

роботи студентів. Збільшення частки реальних курсових проектів та квалі-

фікаційних робіт студентів університету, виконаних за замовленнями підприємств, 

організацій та установ чи рекомендованих до впровадження. 

4. Кадрове забезпечення освітньо-наукової діяльності університету та 

удосконалення системи атестації науково-педагогічних працівників 

Виконання комплексних програм підготовки кандидатів і докторів наук на 

2011–2020 рр. Збільшення кількості спеціалізованих вчених рад та спеціальностей із 

захисту дисертацій. Створення системи залучення молодих науковців до освітньо-

наукової та інноваційної діяльності. Організація стажування працівників універси-

тету та виконання аспірантами дисертаційних робіт у провідних вітчизняних та 

закордонних наукових центрах 

5. Інноваційно-наукова діяльність та розвиток інноваційної структури 

університету 

Розвиток провідних наукових шкіл. Визначення пріоритетних тематичних 

напрямів розвитку фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт. 

Створення центру фундаментальних досліджень, наукового парку та офісу 

трансферу технологій. Формування міжнародних науково-дослідних колективів для 

спільних досліджень з фундаментальних та прикладних проблем, а також творчих 

колективів за участю науковців, представників промислових підприємств, науково-

дослідних, проектно-конструкторських та інших організацій та установ для спіль-

ного розв’язання науково-технічних задач та впровадження наукових розробок у 

виробництво. Заснування нових наукових журналів міжнародного рівня, збільшення 

кількості публікацій науковців університету в індексованих наукових виданнях. 

6. Розвиток матеріально-технічної бази університету 

Придбання сучасного високотехнологічного навчально-лабораторного облад-

нання та технічних засобів навчання. Капітальні та поточні ремонти навчальних 



 

корпусів, технопарку, студентських гуртожитків та житлового фонду, навчально-

геодезичних полігонів та баз відпочинку. Розвиток потужностей видавництва. 

Благоустрій території. Реалізація заходів з енергозбереження. Будівництво сучас-

ного навчально-наукового комплексу, студентського гуртожитку, соціального житла 

готельного типу, навчально-спортивного багатофункціонального комплексу 

7. Інформаційне забезпечення освітньо-наукової діяльності університету 

Придбання та розроблення комп’ютерного та телекомунікаційного обладнання, 

програмного забезпечення для навчального процесу та наукових досліджень. 

Забезпечення студентам, викладачам та науковцям широкого доступу до світових 

інформаційних науково-освітніх ресурсів. Створення регіонального центру серти-

фікації електронних ключів. Інформаційне забезпечення дистанційного навчання. 

Створення електронних навчальних видань. 

8. Співпраця з установами НАН, науковими установами та вищими нав-

чальними закладами України 

Створення нових науково-навчальних комплексів, розроблення і реалізація 

освітньої програми підготовки докторів філософії спільно з установами НАН 

України і вищими навчальними закладами України. Збільшення кількості студентів, 

викладачів та науковців, які проходять навчання, стажування та підвищення 

кваліфікації у провідних вітчизняних університетах та наукових установах. 

9. Міжнародна співпраця та інтеграція у міжнародний освітній і науковий 

простір 

Реалізація програми інтеграції університету в загальноєвропейську систему 

освіти. Збільшення кількості освітніх програм, розроблених за участю і на основі 

досвіду провідних закордонних університетів. Збільшення кількості іноземних 

студентів, а також студентів, викладачів та науковців, які проходять навчання, 

стажування та підвищення кваліфікації у провідних закордонних університетах. 

Створення інфраструктури міжнародної наукової співпраці. 

10. Молодіжна політика та студентське самоврядування 

Реалізація молодіжної політики в університеті та її нормативно-правове 

забезпечення. Розвиток студентського самоврядування, участь студентської молоді 

в управлінні університетом  та у громадському житті. Соціальний захист студентів. 

Кожне завдання реалізується через систему заходів, які наведено в таблиці. 

Фінансовим забезпеченням програми є кошти державного бюджету та 

позабюджетні кошти, основними джерелами яких будуть платні освітні послуги, 

договірна наукова та впроваджувальна діяльність, а також гранти, спонсорські та 

благочинні внески. 



 

Завдання та заходи з реалізації програми розвитку  

Національного університету «Львівська політехніка» на період до 2020 року 

№ 

з/п 

Назва 

завдань та заходів 

Термін 

реалізації 

заходу 

Результати 

реалізації заходу 
Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 5 

1. Моніторинг ринку праці  

та тенденцій розвитку економіки держави та регіону за галузями 

1.1 Рекламування діяльності універ-

ситету, формування позитивного 

іміджу освіти, отриманої в універ-

ситеті, та професійної діяльності 

випускників 

2011–2020 Підтримування позитивного іміджу університету та рекла-

мування його досягнень як потужного регіонального освітньо-

наукового центру через рекламні видання та проспекти, статті 

в періодичній пресі, виступи на радіо та телебаченні, про-

ведення днів відкритих дверей, висвітлення основних заходів, 

що відбуваються в університеті, на його сайті, активізацію 

роботи «Асоціації випускників Львівської політехніки»  

Перший проректор, 

проректори  

(за напрямами роботи) 

1.2 Укладання договорів про співпрацю 

з обласними фондами зайнятості 

західного регіону та їхня реалізація 

2011–2012  

2011–2020 

Договори про співпрацю 

Реалізація договорів 

Проректор з НПР ВП та ЗВ 

1.3 Формування групи моніторингу ре-

гіонального ринку праці та тен-

денції розвитку економіки регіону, 

розроблення методики такого моні-

торингу 

2011 

2012 

 

 

2012–2020 

Група моніторингу 

Методика моніторингу регіонального ринку праці та тен-

денції розвитку економіки регіону  

Інформаційне забезпечення моніторингу 

Інформація про стан і тенденції регіонального ринку праці та 

її використання 

Проректор з НПР ВП та ЗВ, 

директор ІНЕМ 

1.4 Формування бази даних вакантних 

робочих місць для працевлаш-

тування випускників університету 

2011–2020 База даних підприємств, організацій та установ регіону і 

вакантних робочих місць 

Проректор з НПР ВП та ЗВ, 

директори ННІ 

1.5 Організація гнучкої системи пере-

підготовки фахівців з урахуванням 

потреб регіонального ринку праці 

на засадах концепції «Освіта 

упродовж життя» 

2011–2020 Удосконалення системи перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців  

Реалізується за окремим планом заходів 

Проректор з НПР, 

директор ІПДО 

1.6 Формування банку даних випуск-

ників, місць їхнього працевлашту-

вання та моніторинг їхнього кар’єр-

ного росту 

2011–2014 

2012–2020 

Банк даних випускників 

Моніторинг кар’єрного росту випускників 

Проректор з НПР ВП та ЗВ, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 



 

Продовження таблиці  

1 2 3 4 5 

1.7 Розроблення та впровадження 

паспорта випускника університету 

2011–2012 

2012–2020 

Паспорт випускника університету 

Запровадження паспорта випускника університету 

Проректори з НПР 

1.8 Реалізація заходів з підготовки ви-

пускників до майбутньої профе-

сійної діяльності (ярмарки кар’єри, 

тренінги тощо) 

2011–2020 Підвищення рівня готовності випускників до роботи за 

фахом. 

Реалізується за окремим планом заходів 

Проректор з НПР ВП та ЗВ, 

директори ННІ 

1.9 Розширення форм взаємодії універ-

ситету з «Асоціацією випускників 

Львівської політехніки» 

2011–2020 Підвищення ролі Асоціації випускників у поліпшенні іміджу 

університету та в усіх формах співпраці з університетом  

Реалізується за окремим планом заходів. 

Проректор з НПР та 

соціального розвитку 

2. Удосконалення управління університетом та його організаційної структури 

2.1 Оптимізація структури навчально-

наукових інститутів та кафедр уні-

верситету з урахуванням розвитку 

системи вищої освіти України, 

структури навчальних підрозділів 

університету (коледжі, ліцеї, інсти-

тути) та потреб регіонального ринку 

праці 

2011–2012 

 

2011–2020 

 

2013 

Зміна структури навчальних підрозділів ННІ з орієнтацією на 

підготовку магістрів 

Розширення мережі коледжів, ліцеїв у структурі університету 

Створення інженерного коледжу 

Перший проректор, 

проректори з НПР, 

директори ННІ 

 2.2 Створення в структурі інститутів 

навчально-наукових лабораторій че-

рез об’єднання навчальних, науко-

во-дослідних лабораторій, методич-

них кабінетів, проектно-конструк-

торських бюро тощо за принципом 

спільності галузей знань підготовки 

фахівців та наукових напрямів 

2011–2013 Інститутські та кафедральні навчально-наукові лабораторії Перший проректор, 

проректор з науки, 

проректори з НПР, 

директори ННІ 

2.3 Створення та розвиток універси-

тетського інтелектуального навчаль-

но-наукового центру професійно-

кар’єрної орієнтації (ІННЦПКО) 

2011–2020 ІННЦПКО, Мала технічна академія, підготовчі курси, центри 

інтелектуального дозвілля молоді, створення порталу для 

абітурієнтів 

Перший проректор, 

проректор з НПР 

2.4 Модернізація та підвищення ефек-

тивності роботи управлінської 

структури університету, зорієнто-

ваної на модель навчально-науково-

інноваційного комплексу 

2011–2020 Управлінська структура, яка відповідає статусу дослід-

ницького університету. Реалізується за окремим планом 

заходів 

Ректор 
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2.5 Оптимізація компетенцій, розме-

жування функцій, повноважень та 

відповідальності управлінських 

структур різного рівня та їх адап-

тація до нових умов діяльності, 

удосконалення нормативно-право-

вого забезпечення управлінської 

діяльності 

2011–2020 Чітке розмежування функцій усіх структурних підрозділів 

університету, усунення їхнього дублювання, закріплення 

основних функцій, повноважень та відповідальності 

структурних підрозділів у внутрішніх нормативних 

документах університету. Реалізується за окремим планом 

заходів 

Ректор, 

перший проректор 

2.6 Формування програми підготовки 

управлінського кадрового резерву 

університету 

2011–2012 Список управлінського кадрового резерву та програма його 

підготовки 

Ректор, 

перший проректор, 

директори ННІ 

2.7 Розвиток системи мотивації та сти-

мулювання освітніх і наукових до-

сягнень талановитої молоді, про-

фесорсько-викладацького складу та 

наукових працівників університету  

2011–2020 Адаптована до статусу дослідницького університету система 

мотивації освітніх, наукових та інших досягнень НПП 

Ректор 

2.8 Удосконалення інформаційно-кому-

нікаційної інфраструктури та інфор-

маційно-аналітичної системи уні-

верситету, системи електронного 

документообігу університету 

2011–2013 

 

2011–2012 

2011–2020 

Інформаційно-комунікаційна інфраструктура університету,  

в яку входять всі підрозділи і яка використовує бездротові 

технології доступу та технології VPN для віддалених 

підрозділів 

Проректор з НПР, 

начальник ЦІЗ і ЦТЕЗТІ 

   Система електронного документообігу 

Удосконалення та створення нових інформаційно-аналі-

тичних систем і сервісів 

 

3. Інноваційно-освітня діяльність 

3.1 Розроблення концепції та програм 

підготовки фахівців освітньо-квалі-

фікаційного рівня «магістр» 

2011 

2012–2020 

Концепція підготовки фахівців ОКР «магістр» 

Навчальні програми підготовки фахівців ОКР «магістр», 

вибіркова частина яких враховує потреби регіонального 

ринку праці 

Проректор з НПР, директори 

ННІ, завідувачі кафедр 

3.2 Розроблення концепції та програм 

підготовки фахівців освітньо-нау-

кового рівня (ОНР) «доктор 

філософії – РhD». 

2011 

 

2012–2020 

Концепція підготовки фахівців ОНР «доктор філософії» 

Навчальні програми підготовки фахівців ОНР «доктор 

філософії», вибіркова частина яких враховує потреби 

регіонального ринку праці 

 

 3.3 Розроблення наскрізних програм 

практичної підготовки студентів 

освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«бакалавр» – «магістр» 

2011–2020 Наскрізні програми практичної підготовки студентів усіх 

спеціальностей, розроблені з урахуванням розвитку 

економіки регіону і наявності реальних баз практики та 

працевлаштування випускників 

Проректори з НПР 

ВП та ЗВ, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 
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3.4 Розроблення концептуальних засад 

організації навчального процесу на 

освітньо-кваліфікаційному рівні 

«магістр» та освітньо-науковому 

рівні «доктор філософії» 

2011 

2012 

Положення про організацію навчального процесу на ОКР 

«магістр»  

Положення про організацію навчального процесу на ОНР 

«доктор філософії» 

Проректор з НПР, 

проректор з науки 

3.5 Формування та реалізація 

довгострокової політики універ-

ситету в області англомовної 

підготовки студентів, аспірантів, 

науково-педагогічних працівників, 

стимулювання використання знань 

англійської мови у всіх видах 

навчальних занять та у науковій 

діяльності, організація в ІПДО 

відділення технічної іноземної 

мови, розширення професійної 

підготовки референтів-перекладачів 

2011–2020 Англомовні навчальні програми та організація викладання 

навчальних дисциплін англійською мовою Університетський 

центр мовної підготовки науковців та викладачів 

Реалізується за окремим планом заходів 

Проректор з НПР та 

міжнародних зв’язків 

3.6 Забезпечення інноваційно-дослід-

ницького, міждисциплінарного ха-

рактеру навчання, органічної єд-

ності наукового та навчального про-

цесів з метою підготовки фахівців, 

які володіють потенціалом наукової 

творчості та  самоосвіти,  вміння 

2011–2020 Нові технології навчання та практичної підготовки Проректор з НПР, 

завідувачі кафедр 

 групової роботи з комплексного 

розв’язання практичних інженерних 

задач, професійною та соціальною 

мобільністю 

   

3.7 Розроблення концептуальних засад 

щодо змісту, підготовки та про-

цедури захисту магістерських ква-

ліфікаційних робіт 

2011 Положення про зміст, підготовку та процедуру захисту 

магістерських кваліфікаційних робіт 

Проректор з НПР 

3.8 Створення інноваційного навча-

льно-науково-виробничого 

комплексу «Школа–коледж–універ-

ситет–підприємство» та реалізація  

2011–2014 Інноваційна освітня модель підготовки фахівців за 

наскрізними навчальними планами 

Проректор з НПР, 

директори коледжів, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 
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 на його базі інноваційної ступеневої 

освітньої моделі підготовки фа-

хівців за наскрізними навчальними 

планами 

   

3.9 Формування електронного банку 

тестів для контролю знань та само-

тестування студентів з усіх нав-

чальних дисциплін та організа-

ційно-технічне забезпечення сис-

теми тестування 

2011–2012 

2012–2020 

2011–2012 

Електронний банк тестів з усіх навчальних дисциплін 

Використання та постійне оновлення банку тестів 

Нормативна база та методичне забезпечення для здійснення 

контрольних заходів за допомогою системи комп’ютерного 

тестування 

Проректор з НПР, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

3.10 Розвиток дистанційної форми нав-

чання студентів і слухачів та її 

програмне, технічне й методичне 

забезпечення 

2011–2012 

2011–2013 

 

 

2012–2020 

Університетський центр дистанційного навчання 

Комплексна система організації та супроводу дистанційного 

навчання, її методичне та нормативне забезпечення 

Розроблення навчальних програм, їхнє методичне та інфор-

маційне забезпечення 

Перший проректор, 

проректор з НПР 

3.11 Розроблення спільних із 

закордонними ВНЗ навчальних 

магістерських програм 

2011–2020 Навчальні магістерські програми, сформовані спільно із 

закордонними ВНЗ 

Проректор з НПР 

3.12 Збільшення частки реальних кур-

сових проектів та кваліфікаційних 

робіт студентів університету, вико-

наних за замовленнями підпри-

ємств, організацій та установ чи 

рекомендованих до впровадження 

2015 

2020 

Частка реальних КП та кваліфікаційних робіт – 60 % 

Частка реальних КП та кваліфікаційних робіт – 80 % 

Проректор з НПР, 

завідувачі кафедр 

3.13 Упровадження у навчальний процес 

нових інформаційних, телекомуні-

каційних технологій, інтерактивних 

форм і методів навчання 

2011–2020 Впровадження в освітній процес технологій електронного 

навчання  

Навчальні тренажери для практичної підготовки студентів 

(банк, біржа, діагностичні комплекси тощо), віртуальні 

лабораторні роботи  

Електронний банк навчальних відеоматеріалів  

Використання ВНС ЛП у навчальному процесі 

Проректор з НПР, 

завідувачі кафедр 

3.14 Використання у навчальному про-

цесі результатів наукових до-

сліджень 

2011–2020 Лекції, курсові проекти, дипломні кваліфікаційні роботи, 

підготовлені за результатами наукових досліджень 

Проректор з науки, 

проректор з НПР, 

завідувачі кафедр 

3.15 Розвиток системи забезпечення 

якості знань і підготовки фахівців 

2011–2014 Система забезпечення якості підготовки фахівців Перший проректор, 

проректор з НПР, 

ВЗФСУЯУ 
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3.16 Розроблення та реалізація системи 

мотивації та підготовки студентів 

до участі в олімпіадах, конкурсах, 

конференціях тощо 

2011 Положення про стимулювання студентів за навчальні та 

наукові досягнення 

Проректор з НПР 

3.17 Організація цільової підготовки фа-

хівців за замовленням підприємств, 

організацій, установ та розроблення 

навчальних планів такої підготовки 

2011–2020 Угоди про цільову підготовку фахівців Проректор з НПР 

ВП та ЗВ, 

3.18 Розвиток співпраці з підприємст-

вами з високим рівнем технології, 

впровадження практики створення 

підрозділів університету (центрів, 

лабораторій тощо) за їхньої 

підтримки 

2011–2020 Спільні з підприємствами навчально-наукові підрозділи Проректор з НПР, 

проректор з науки, 

директори ННІ, 

3.19 Забезпечення академічної свободи 

студентів 

2011–2020 Можливість вибору студентом напряму підготовки, спеці-

альності, спеціалізації, навчальних дисциплін, вибіркового 

блока, баз практики, місця працевлаштування 

Проректор з НПР, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

3.20 Розширення форм і методів са-

мостійної роботи студента, ство-

рення умов та засобів для само-

діагностики знань, зокрема інтерак-

тивних технологій самостійної ро-

боти студентів 

2011–2015 Система самодіагностики знань 

Інтерактивні технології самостійної роботи студентів  

Розвиток та формування навчально-методичного забез-

печення в системі ВНС ЛП  

Використання ресурсів електронного банку відеоматеріалів 

під час самостійної роботи студентів 

Проректор з НПР, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

3.21 Розроблення системи заходів з по-

кращення підготовки студентів з 

фундаментальних дисциплін 

2011–2012 Система заходів реалізується за окремим планом Проректор з НПР, 

директор ІМФН, 

завідувачі кафедр 

фундаментальних дисциплін 

3.22 Створення багатофункціонального 

центру мовної та комп’ютерної 

підготовки студентів і працівників з 

метою розвитку соціально-кому-

нікаційних і мовних компетенцій 

2011–2013 Центр мовної та комп’ютерної підготовки студентів і 

працівників 

Перший проректор, 

проректор з НПР, 

проректор з НПР та 

міжнародних зв’язків 

3.23 Участь у навчальному процесі про-

відних вчених, представників реаль-

ного сектору економіки закор-

донних фахівців 

2011–2020 Залучення науковців НАН України, працівників підприємств, 

установ, організацій та закордонних фахівців. Реалізується за 

окремим планом 

Проректор з НПР, 

проректор з НПР та 

міжнародних зв’язків, 

завідувачі кафедр 
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4. Кадрове забезпечення освітньо-наукової діяльності університету та удосконалення системи атестації науково-педагогічних працівників 

4.1 Удосконалення системи атестації 

науково-педагогічних працівників, 

їх конкурсного відбору та реалізація 

диференційованого підходу до 

розподілу навчального 

навантаження та оплати праці ви-

кладачів 

2011–2020 Розроблення та запровадження Положення про атестацію та  

конкурсний відбір  науково-педагогічних працівників 

Проректори з науково-

педагогічної та наукової 

роботи 

4.2 Стажування працівників універ-

ситету та виконання аспірантами 

дисертаційних робіт у провідних 

вітчизняних та закордонних нау-

кових центрах 

2011–2020 План стажування молодих науковців і аспірантів у провідних 

наукових центрах і фінансовий супровід їхньої діяльності 

Проректор з наукової роботи, 

проректор з міжнародних 

зв’язків 

4.3 Підвищення частки молодих учених 

у загальній чисельності науково-

педагогічних працівників 

2011–2020 План заходів зі стимулювання результативності наукової та 

науково-педагогічної роботи, забезпечення умов кар’єрного 

росту молодих науковців  

Проведення щорічних конкурсів на здобуття грантів 

Львівської політехніки для молодих науковців та конкурсів 

«Кращий молодий науковець року»  

Проректор з наукової роботи, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

4.4 Планування та реалізація програм 

підготовки науково-педагогічних і 

наукових кадрів  

2011–2020  «Комплексні програми підготовки кандидатів і докторів 

наук» на 2011–2015 рр. та 2016–2020 рр. та їхня реалізація 

Проректор з наукової роботи, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

4.5 Збільшення кількості спеціалізо-

ваних вчених рад та спеціальностей 

із захисту дисертацій 

2011–2020 Забезпечення роботи не менше ніж 15 спеціалізованих 

вчених рад із захисту дисертацій і контроль за якістю їхньої 

роботи 

Проректор з наукової роботи, 

директори ННІ 

5. Інноваційно-наукова діяльність та розвиток інноваційної структури університету 

5.1 Визначення пріоритетних тема-

тичних напрямів розвитку фунда-

ментальних та прикладних науково-

дослідних робіт 

2011 Перелік пріоритетних тематичних напрямів фунда-

ментальних і прикладних наукових досліджень університету 

Проректор з наукової роботи 

5.2 Створення університетського цент-

ру фундаментальних досліджень  

2012–2020 Центр фундаментальних досліджень, формування плану 

заходів із закупівлі новітнього обладнання 

Проректор з наукової роботи, 

директори ННІ 

5.3 Розвиток системи підтримки фун-

даментальних та прикладних до-

сліджень світового рівня відповідно 

до основних напрямів наукових 

досліджень університету 

2011–2020 Адаптована до умов дослідницького університету система 

конкурсного відбору держбюджетних науково-дослідних робіт  

Положення про принцип розподілу коштів базового 

держбюджетного фінансування фундаментальних досліджень 

Система заходів зі стимулювання науковців та наукових 

колективів до одержання наукових результатів світового рівня  

Проректор з наукової роботи, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 
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   Нова редакція «Тимчасового положення про матеріальне 

стимулювання науково-педагогічних працівників Націо-

нального університету «Львівська політехніка» щодо 

опублікування статей у індексованих наукових виданнях, що 

входять до міжнародних наукометричних баз даних  

Положення про звання «Професор року», «Науковець року» 

 

5.4 Створення міжнародних науково-

дослідних колективів для виконання 

спільних досліджень з фундамен-

тальних та прикладних проблем 

2011–2020 Забезпечення участі науковців університету у виконанні 

міжнародних проектів, програмах прикордонної співпраці, 

європейських рамкових програмах 

Надання консультативної допомоги під час формування запи-

тів для участі у конкурсах на здобуття міжнародних грантів 

Проректор з наукової роботи, 

проректор з 

 міжнародних зв’язків, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

5.5 Створення творчих колективів за 

участю науковців, представників 

промислових підприємств, науково-

дослідних, проектно-конструкторсь-

ких та інших організацій і установ 

для спільного вирішення науково-

технічних завдань та впровадження 

наукових розробок у виробництво 

2011 Консультативний центр з вирішення науково-технічних 

проблем підприємств і організацій та установ на базі  

Інтернету  

Організація творчих колективів для виконання спільних 

проектів з реалізації державних і регіональних цільових 

наукових і науково-технічних програм 

Проректор з наукової роботи, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

5.6 Збільшення кількості публікацій 

науковців університету в індексо-

ваних наукових виданнях, що вхо-

дять до наукометричних баз даних 

(Scopus, Web of Science) 

2011–2020 Удосконалення інформаційного наповнення універси-

тетського сайта «Наука» (зокрема, розміщення переліку  

індексованих наукових видань, що входять до науко-

метричних баз даних, а також алгоритмів пошуку імпакт-

факторів журналів з відеосупроводом;залучення науково-

педагогічних працівників кафедр іноземних мов та 

прикладної лінгвістики до перекладання наукових статей) 

Проректор з наукової роботи, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

5.7 Заснування нових наукових жур-

налів міжнародного рівня за  основ-

ними напрямами наукових дослід-

жень університету 

2011–2020 Нові наукові журнали міжнародного рівня та їхній інфор-

маційний і фінансовий супровід  

Проректор з наукової роботи 

5.8 Розроблення та запровадження сис-

теми стимулювання розвитку нау-

кових шкіл університету 

2011–2020 Положення про наукові школи  

Запровадження процедури визначення наукових шкіл згідно з 

розробленими критеріями  

Організація презентацій наукових шкіл на Науково-технічній 

(Вченій) раді  

Надання ґрантів найкращим науковим школам  

Проректор з наукової роботи 
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5.9 Створення умов для реалізації нау-

кового потенціалу студентів, збіль-

шення частки студентів, залучених 

до виконання науково-дослідних 

робіт. Розроблення системи мораль-

ного та матеріального стимулю-

вання студентів 

2011–2020 Система заходів із залучення студентів до виконання держ-

бюджетних і госпдоговірних наукових робіт  

«Положення про конкурс студентських наукових робіт» 

Створення студентського наукового товариства і студентсь-

ких наукових центрів  

Розроблення проекту створення «Студентського проектно-

конструкторського бюро» 

Проректор з наукової роботи, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

5.10 Створення міждисциплінарних нау-

ково-навчальних комплексів за прі-

оритетними напрямами розвитку 

університету 

2013 Створення науково-навчального комплексу «Наноматеріали і 

нанотехнології» тощо  

Реалізується за окремим планом 

Проректор з наукової роботи, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

5.11 Участь науковців університету в 

розробленні та реалізації науково-

технічних програм, співпраця з 

органами влади міста і регіону з 

питань інноваційної стратегії та 

формування інноваційної системи 

2011–2020 План заходів зі створення спільно з органами влади міста і 

регіону та установами НАНУ екселенс-центрів, офісів 

трансферу технологій у межах інноваційної системи Львова 

Проректор з наукової роботи, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

5.12 Створення наукового парку та офісу 

трансферу технологій 

2012–2020 План заходів зі створення наукового парку університету 

Створення офісу трансферу технологій університету (2012 р.) 

Проректор з наукової роботи, 

проректор з економічних 

питань 

5.13 Організація виробництва дослідних 

зразків наукомісткої інноваційної 

продукції, розробленої науковими 

підрозділами університету 

2011–2020 Створення передумов для малосерійного випуску зразків 

наукомісткої продукції в межах роботи наукового парку і 

технопарку 

Проректор з наукової роботи, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

5.14 Укомплектування науково-дослід-

них лабораторій сучасним облад-

нанням 

2011–2020 План закупівлі сучасного обладнання для забезпечення 

виконання науково-дослідних робіт і його реалізація 

Проректор з наукової роботи, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

5.15 Створення університетської сис-

теми реєстрації, охорони, вико-

ристання, а також захисту наукових 

розробок, інтелектуальної власності 

та авторських прав науково-педа-

гогічних працівників університету 

2011–2020 Удосконалення інформаційного наповнення універси-

тетського сайта «Наука»  

Забезпечення охорони прав на інтелектуальну власність, 

продажу ліцензій як передумови трансферу знань і техно-

логій 

Проректор з наукової роботи 

5.16 Формування системи обліку та 

забезпечення доступу до інфор-

мації про результати наукових 

досліджень університету 

2011 Удосконалення інформаційного наповнення універси-

тетського сайта «Наука»  

Створення бази даних результатів науково-дослідних робіт 

підрозділів університету 

Проректор з наукової роботи 



 

Продовження таблиці  

1 2 3 4 5 

6. Розвиток матеріально-технічної бази університету 

6.1  Придбання сучасного навчально-

лабораторного обладнання 

2011–2020 Покращення практичної складової навчального процесу 

Реалізується за окремим планом 

 

6.2 Капітальний ремонт навчальних кор-

пусів, ремонт аудиторного фонду, 

навчальних та наукових лабораторій 

2011–2020 Покращення умов для ведення навчального процесу та 

науково-дослідницької роботи  

Реалізується за окремим планом 

Проректор з НВР, 

проректор з економічних 

питань 

6.3 Ремонт житлового фонду та заміна 

інженерних мереж 

2011–2020 Забезпечення належних умов проживання  

Реалізується за окремим планом  

Проректор з НВР, 

проректор з НПР та СЗ, 

проректор з економічних 

питань 

6.4 Ремонт приміщень баз відпочинку 

та заміна комунікацій та інженер-

них мереж  

2011–2020 Забезпечення належних умов відпочинку  

Реалізується за окремим планом 

Проректор з НВР, 

проректор з НПР та СЗ, 

проректор з економічних 

питань 

6.5 Здійснення заходів з енерго-

збереження, зокрема: реконструкція 

котелень та систем опалення в 

навчальних корпусах і гуртожитках; 

заміна вітражного скління і вікон у 

навчальному та житловому секторі; 

заміна інженерних комунікацій на 

об’єктах університету (водопро-

води, теплові та електромережі 

тощо); закінчення робіт з встанов-

лення систем обліку та моніторингу 

витрат енергоносіїв, автоматизація 

процесів тепло-, водо-, електро-, 

газопостачання; утеплення зов-

нішніх стін будівель університету, 

заміна дахів та гідроізоляція фунда-

ментів 

2011–2016 Економія енергоресурсів, коштів на їх споживання, 

удосконалення системи контролю за використанням води, 

тепла, електроенергії, газу на об’єктах університету 

Реалізується за окремим планом 

Проректор з НВР, 

проректор з НПР та СЗ, 

проректор з економічних 

питань, головний інженер 

6.6 Благоустрій території університету, 

студентського містечка і баз від-

починку 

2011–2020 Поліпшення умов проживання, дозвілля та відпочинку сту-

дентів та працівників університету 

Реалізується за окремим планом 

Проректор з НВР, 

проректор з НПР та СЗ, 

проректор з економічних 

питань 
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6.7 Удосконалення автогосподарства та 

забезпечення потреб університету в 

транспорті 

2011–2014 Ефективне використання автотранспорту та приміщень 

автогосподарства, економія паливно-мастильних матеріалів 

Проректор з НВР, 

проректор з економічних 

питань 

6.8 Завершення ремонтних робіт та 

технічного переоснащення 

навчально-геодезичного полігона в 

м. Бережани 

2011–2012 Покращення умов навчального процесу на полігоні Проректор з НВР, 

проректор з економічних 

питань 

6.9 Розвиток потужностей видавництва 

університету 

2011–2015 Збільшення обсягів друкованої продукції, зокрема стороннім 

замовникам  

Реалізується за окремим планом 

Проректор з НПР, 

проректор з економічних 

питань 

6.10 Виготовлення проектно-кошторис-

ної документації та будівництво 

сучасного навчально-наукового 

комплексу на Вулецьких пагорбах 

2011–2018 Розширення аудиторного фонду, збільшення площ під 

навчальну та науково-дослідницьку діяльність, покращення 

умов для ведення навчального процесу та науково-

дослідницької роботи 

Перший проректор, 

проректори (за напрямами 

роботи) 

6.11 Виготовлення проектно-кошторис-

ної документації та реконструкція 

приміщень технопарку з метою 

розміщення в них дослідницького 

виробництва, бізнес-інкубатора, 

інноваційних підприємств та ство-

рення інфраструктури для забез-

печення їхньої діяльності 

2012–2014 Ефективне використання приміщень технопарку, присто-

сування їх для потреб науково-дослідницької та інноваційної 

діяльності. Організація дослідницького виробництва 

Перший проректор, 

проректори (за напрямами 

роботи) 

6.12 Реконструкція приміщень СКХ, 

заміна технологічного, торговель-

ного обладнання, організація залів 

дієтичного харчування, студентсь-

ких кафе тощо 

2011–2015 Поліпшення умов харчування студентів та працівників 

університету 

Проректор з економічних 

питань, 

проректор з НПР та СР, 

проректор НВР 

6.13 Виготовлення проектно-кошторис-

ної документації та будівництво 

сучасного навчально-спортивного 

багатофункціонального комплексу 

на Вулецьких пагорбах 

2011 – 2013 Забезпечення належних умов проведення навчального 

процесу, дозвілля та оздоровлення студентів та працівників 

університету, проведення міжнародних спортивних змагань, 

зокрема для потреб міста й області 

Перший проректор, 

проректори  

(за напрямами роботи) 

6.14 Виготовлення проектно-кошторис-

ної документації та будівництво 

соціального житла готельного типу 

для працівників університету 

2011–2015 Забезпечення житлом працівників університету Проректор з НПР та СР, 

проректор з НВР 
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6.15 Виготовлення проектно-кошторис-

ної документації та будівництво 

студентського гуртожитку для про-

живання студентів з інших міст 

2012–2018 Сучасний студентський гуртожиток на 1000 ліжко-місць 

Вирішення проблеми поселення студентів з інших міст 

Проректор з НПР та СР, 

проректор з НВР 

6.16 Оснащення навчальних приміщень 

технічними засобами навчання, зо-

крема мультимедійною технікою 

2011–2014 Створення мультимедійних лекційних аудиторій, оснащених 

електронними проекторами, аудіоапаратурою та доступом до 

мережі університету 

Проректор з НВР, 

директори ННІ 

6.17 Створення служби моніторингу, опе-

ративного обліку та контролю ефек-

тивності використання матеріально-

технічних ресурсів університету 

2011–2012 Удосконалення системи контролю за використанням 

матеріально-технічних ресурсів університету 

Перший проректор, 

проректор з економічних 

питань 

7. Інформаційне забезпечення освітньо-наукової діяльності університету 

7.1 Створення нових інформаційних 

технологій та сервісів для освітньо-

наукової діяльності 

2010–2011 Розроблення програми та дворічних планів інформатизації 

університету на 2011–2020 рр. 

Проректор з НПР, 

начальники ЦІЗ та ЦТЕЗТІ 

7.2 Створення на базі університету 

регіонального центру сертифікації 

електронних ключів 

2011–2020 Використання електронних цифрових підписів для потреб 

університету 

Надання комерційних послуг з видавання сертифікатів 

електронних ключів стороннім особам та організаціям 

Організація та проведення курсів підвищення кваліфікації з 

використання електронних цифрових підписів 

Проректор з НПР, 

директор Центру ЦСК 

7.3 Створення на базі комп’ютерних 

класів університету обчислювально-

го кластера 

2011–2012 Використання обчислювальних потужностей кластера для 

навчальних та наукових цілей  

Можливість проведення конференцій та семінарів з розпо-

ділених обчислень 

Проректор з НПР, 

директори профільних ННІ 

7.4 Розроблення моделі формування 

єдиного інформаційного поля уні-

верситету та її практична реалізація 

2011–2013 

 

Єдине інформаційне поле університету  Проректор з НПР, 

начальник ЦІЗ 

7.5 Формування системи інформа-

ційного обміну з освітніми та 

науковими установами, підприємст-

вами та установами 

2011–2012 Використання інформаційних стандартів обміну методичним 

забезпеченням для електронних систем навчання 

Створення специфікацій та погодження протоколів для 

інформаційного обміну електронними навчально-методич-

ними матеріалами 

Проректор з НПР, 

директори ННІ та ІДН 

7.6 Позиціонування університету в 

державному та міжнародному 

інформаційному просторі 

Постійно 

2011 

Розвиток сайта університету та його підрозділів  

Створення робочої групи для формування високого статусу 

університету в інформаційному просторі 

Проректор з НПР, 

директори ННІ та ІДН, 

завідувачі кафедр 
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7.7 Інформаційне забезпечення дистан-

ційного навчання, створення елект-

ронних навчальних видань 

2011–2012 Створення та впровадження інформаційного середовища для 

розміщення електронних навчальних видань, тестових 

завдань, засобів контролю якості надання освітніх послуг  

Проректор з НПР, 

директори ННІ та ІДН, 

завідувачі кафедр 

  2011–2020 Створення та використання електронних навчальних видань  

7.8 Розроблення та реалізація концепції 

інформаційної безпеки університету 

2011–2013 

 

2012 

Упровадження організаційних та технологічних заходів із 

захисту інформації  

Проведення курсів підвищення кваліфікації системних адмі-

ністраторів підрозділів 

Перший проректор 

університету, 

проректор з НПР 

7.9 Створення засобів для розширення 

доступу студентів та викладачів до 

світових інформаційних освітньо-

наукових ресурсів 

2011–2020 Щорічна закупівля необхідних інформаційних освітньо-

наукових ресурсів 

Проректор з НПР, 

проректор з ЕП, 

директор НТБ 

7.10 Створення спеціалізованого телеко-

мунікаційного центру для відеокон-

ференцій 

2011 

2011–2020 

 

2011–2020 

Обладнання аудиторій для проведення відеоконференцій 

Проведення наукових конференцій, нарад з віддаленими 

учасниками  

Надання послуг з проведення відеоконференцій та семінарів 

Проректор з НПР 

8. Співпраця з установами НАН, науковими установами та вищими навчальними закладами України 

8.1 Розширення співпраці з установами 

НАН України, створення нових 

науково-навчальних комплексів за 

напрямами діяльності науково-нав-

чального центру з правами Від-

ділення цільової підготовки Націо-

нального університету «Львівська 

політехніка» та Західного наукового 

центру НАН України і МОН 

України 

2011–2020 Удосконалення методів роботи та створення нових науково-

навчальних комплексів 

Проректор з наукової роботи 

8.2 Збільшення кількості студентів, які 

проходять навчання у провідних 

вітчизняних університетах та нау-

кових установах 

2011–2020 Формування плану  Проректор з наукової роботи 

8.3 Розроблення і реалізація освітньої 

програми підготовки докторів філо-

софії спільно з установами НАН 

України і вищими навчальними за-

кладами України 

2012 Розроблення, погодження і реалізація спільних структу-

рованих програм підготовки докторів філософії 

Проректор з наукової роботи 
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8.4 Залучення науковців НАН України 

та інших наукових установ до 

діяльності Малої технічної академії 

та професійно-кар’єрної орієнтації 

молоді 

2011–2020 План заходів із взаємодії університету з установами ЗНЦ 

НАН України щодо роботи Малої технічної академії наук 

Проректор з наукової роботи, 

директор Інтелектуального 

навчально-наукового 

комплексу професійно-

кар’єрної орієнтації 

9. Міжнародна співпраця та інтеграція у міжнародний освітній і науковий простір 

9.1 Розроблення програми інтеграції 

університету в загальноєвропейську 

систему освіти 

2011 Програма та плани заходів інтеграції університету в за-

гальноєвропейську систему освіти. Підвищення академічної 

мобільності студентів, викладачів та науковців 

Проректор з міжнародних 

зв’язків 

9.2 Збільшення кількості та підви-

щення ефективності міжунівер-

ситетських комплексних угод про 

співпрацю 

2010–2020 100–120 угод до 2020 року  Проректор з міжнародних 

зв’язків 

9.3 Удосконалення структури та діяль-

ності служб міжнародної співпраці 

2011–2013 Реформа структури служб міжнародної співпраці, створення 

секторів: підготовки міжнародних проектів, академічної мо-

більності, інформаційного забезпечення міжнародної 

діяльності  

Збільшення кількості проектних пропозицій для отримання 

міжнародних грантів: 

 програма «Темпус»; 

 програма «Еразмус»; 

 інші програми ЄС 

Проректор з міжнародних 

зв’язків, 

начальник ВМЗ 

9.4 Створення на базі Львівської полі-

техніки регіонального міжуніверси-

тетського Центру міжнародної 

академічної мобільності та роз-

роблення нормативних документів, 

що регламентують його діяльність 

2012 Збільшення кількості студентів, що беруть участь  

в академічній мобільності, до 100 осіб/рік у 2013 році, до  

200 осіб/рік у 2020 році 

Проректор з міжнародних 

зв’язків, 

начальник ВМЗ 

9.5 Створення на базі Львівської полі-

техніки міжуніверситетського Цент-

ру підвищення кваліфікації спів-

робітників служб міжнародної 

співпраці 

2011 Підвищення кваліфікації працівників служб міжнародної 

співпраці 

Розширення спектра комерційних послуг 

Проректор з міжнародних 

зв’язків, 

начальник ВМЗ 
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9.6 Організація та проведення нав-

чальних семінарів-тренінгів для сту-

дентів, аспірантів і науковців 

університету з написання конкурс-

них проектів та програм із залу-

ченням фахівців програми 

Фулбрайта, DAAD, OAAD, а також 

представництв міжнародних освіт-

ніх організацій у Львові (Альянс 

Франсез, Австрійський культурний 

центр тощо) 

2011–2020 Щорічне проведення двох тренінгів Проректор з міжнародних 

зв’язків, 

начальник ВМЗ 

9.7 Збільшення кількості спільних із 

закордонними університетами нав-

чальних програм, які передбачають 

отримання подвійних дипломів 

2011–2020 Кількість спільних програм: 

 2011 р.  – 4 програми; 

 2015 р. – 12 програм; 

 2020 р. – не менше ніж 30 програм 

Проректор з міжнародних 

зв’язків, 

директори ННІ 

директор докторської школи 

9.8 Розвиток інформаційного забезпе-

чення міжнародної співпраці 

2011 Створення двомовного каталогу курсів / Інформаційного 

пакета бакалаврських програм 

Проректор з міжнародних 

зв’язків, 

директори ННІ 

2012 Створення двомовного каталогу курсів / Інформаційного 

пакета магістерських програм 

 

2013 Створення двомовного каталогу курсів / Інформаційного 

пакета програм третього циклу навчання 

 

2011–2020 Видання двомовного буклета університету 

Підготовка презентаційного CD 

 

2011–2020 Розміщення інформації на веб-сайті університету 

 Збільшення кількості іноземних студентів у межах 

академічної мобільності 

 

9.9 Підвищення рівня мовної підго-

товки викладачів 

2011 2011 р. – 16–20 осіб повинні підвищити рівень мовної 

підготовки 

2012–2020 рр. – 45–60 осіб щорічно повинні підвищити 

рівень мовної підготовки 

Кафедра іноземних мов, 

кафедра прикладної 

лінгвістики 

9.10 Організація стажування науково-

педагогічних працівників за кордо-

ном, створення фонду фінансування 

участі вчених університету в  

2010–2020 Щорічно проходитимуть стажування: 

 20–30 осіб – терміном понад 1 місяць; 

 30–50 осіб – терміном до 1 місяця 

Начальник ВМЗ, 

директори ННІ, 

проректор з економічних 

питань – головний бухгалтер 
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 міжнародних наукових конфе-

ренціях та стажування науковців у 

провідних наукових центрах світу 

   

9.11 Розроблення комплексної програми 

розширення спектра навчальних 

програм та збільшення кількості 

іноземних студентів 

2011 Комплексна програма на 2011–2020 рр., за результатами 

виконання якої у Львівській політехніці повинно навчатися 

іноземних студентів: 

 2011 р. – 250 ос.; 

 2015 р. – 300 ос.; 

 2020 р. – 400 ос. 

Проректор з міжнародних 

зв’язків 

9.12 Створення міжнародної докторської 

школи, залучення іноземних нау-

ковців для викладання та наукових 

досліджень 

2012–2013  Збільшення кількості іноземців-докторантів: 

 2015 р. – 30 ос.; 

 2020 р. – 50 ос. 

Проректор з міжнародних 

зв’язків, 

проректор з наукової роботи 

9.13 Організаційне та фінансове спри-

яння органам студентського само-

врядування та Раді молодих вчених 

щодо участі у заходах міжнародних 

студентських організацій (BEST, 

IAESTE тощо), роботі наукових 

товариств 

2010–2020 Розширення міжнародної співпраці, академічної мобільності, 

участі в міжнародних грантових програмах 

Проректор з міжнародних 

зв’язків 

9.14 Інтенсифікація участі Львівської по-

літехніки в міжнародних асоціаціях 

університетів 

2010–2020 Участь у заходах EUA 

2012 – членство в SEFI (CESAER) 

Проректор з міжнародних 

зв’язків 

9.15 Розширення напрямів діяльності 

МІОКЗД, створення освітніх прог-

рам з українознавчих студій  

2010–2020 Активна участь МІОК у заходах Світового конгресу 

українців 

Проведення щорічних літніх шкіл з українознавства для 

представників діаспори 

Проректор з міжнародних 

зв’язків, 

директор МІОКЗД 

9.16 Розроблення та розміщення на інтер-

нет-сайті університету інформа-

ційних матеріалів та комерційних 

пропозицій щодо можливостей 

участі фахівців університету у ви-

конанні широкого спектра робіт та 

послуг у науково-дослідній, інфор-

маційно-технічній та освітній сферах 

2011–2020 Спеціалізована сторінка на інтернет-сайті університету із 

регулярно оновлюваними інформаційними матеріалами та 

комерційними пропозиціями 

Проректор з міжнародних 

зв’язків, 

проректор з наукової роботи 
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10. Молодіжна політика та студентське самоврядування 

10.1 Реалізація молодіжної політики в 

університеті та її нормативно-пра-

вове забезпечення 

постійно Підвищення громадської активності студентської молоді 

Програма профілактики правопорушень та боротьби з 

негативними явищами в молодіжному середовищі 

Проректор з НПР та СР 

Рада молодих вчених, 

студентське самоврядування 

10.2 Соціальна підтримка незахищених 

категорій студентської молоді 

2010–2020 Створення та постійне оновлення бази даних студентів-

пільговиків, які навчаються в університеті  

Покращення матеріального стану студентської молоді, яка 

потребує підтримки. Реалізується за окремим планом 

Проректор з НПР та СР, 

студентське самоврядування 

10.3 Залучення та мотивування студентів 

до участі у культурно-масовій ро-

боті. Розвиток художньої само-

діяльності 

2010–2020 Високий рівень виконавської майстерності художніх 

колективів. 

Широке залучення студентів до участі в мистецьких заходах 

Проректор з НПР та СР, 

НД «Просвіта», 

студентське самоврядування 

10.4 Спортивно-масова робота серед 

студентів та пропаганда здорового 

способу життя 

2010–2020 Підвищення рівня фізичної підготовки студентів Покра-

щення результатів виступів спортивних команд та окремих 

спортсменів 

Проректор з НПР та СР, 

Спортивний клуб 

10.5 Розвиток студентського самовряду-

вання, участь студентської молоді в 

управлінні університетом та у гро-

мадському житті 

2010–2020 Ефективна співпраця адміністрації університету та органів 

студентського самоврядування  

Реалізується за окремим планом 

Проректор з НПР та СР, 

студентське самоврядування 

10.6 Розвиток молодіжних медіа-

ресурсів 

2010–2020 Підвищення рівня інформування студентів про діяльність 

університету 

Врахування побажань студентів під час планування роботи 

Проректор з НПР та СР, 

студентське самоврядування 

 

 

 

 

 

 



 

Реалізація програми упродовж 2011–2020 років дасть змогу: 

 позиціонувати університет як потужний освітньо-науковий, інноваційний, 

конкурентоспроможний на світовому рівні центр, здатний оперативно реагувати на 

освітянські, наукові, культурні та соціальні запити суспільства; 

 сформувати сучасну систему підготовки висококваліфікованих фахівців, які 

на основі глибоких фундаментальних знань та спеціалізованої практичної 

підготовки можуть зробити вагомий внесок у розвиток промисловості, науки, освіти 

та культури української держави; 

 максимально розширити спектр та підвищити якість освітніх послуг; 

 створити інноваційну інфраструктуру та ефективну систему комерціалізації 

наукових розробок та трансферу технологій; 

 забезпечити інтеграцію університету в європейський освітній та науковий 

простір; 

 ефективно та оперативно задовольняти соціальні потреби працівників і 

студентів університету; 

 удосконалювати молодіжну політику та студентське самоврядування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток В 

ПЕРЕЛІК  

ВНУТРІШНІХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ  

УНІВЕРСИТЕТУ, РОЗРОБЛЕНИХ ТА ЗАПРОВАДЖЕНИХ  

у 2007–2014 рр. 

Рік Назви документів 

1 2 

2007 Положення про організацію проведення практики студентів 

Положення про Львівський техніко-економічний коледж Національного університету 

«Львівська політехніка» 

Регламент виборів делегатів Конференції трудового колективу Національного університету 

«Львівська політехніка» 

Регламент виборів до Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» 

Регламент визначення кандидатури на посаду директора навчально-наукового інституту в 

Національному університеті «Львівська політехніка»  

Регламент виборів до Вчених рад навчально-наукових інститутів Національного універ-

ситету «Львівська політехніка» 

Положення про прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та 

«магістр» 

Регламент формування контингенту студентів для навчання за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями «спеціаліст» та «магістр» 

Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів 

(навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами 

Регламент формування навчальних планів, розрахунку навантаження, розподілу штатів ПВС 

та складання розкладу 

Порядок замовлення, виготовлення та отримання студентських квитків у Центрі прикладних 

інформаційних технологій Видавництва Львівської політехніки 

Тимчасове положення про матеріальне стимулювання науково-педагогічних, педагогічних, 

наукових та інженерно-технічних працівників 

Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та монографій 

Інструкція з діловодства Національного університету «Львівська політехніка» 

Правила поселення у студентські гуртожитки 

2008 Регламент роботи Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» 

Положення про захист студентами, курсантами та екстернами Національного університету 

«Львівська політехніка» кваліфікаційних робіт іноземною мовою 

Положення про Науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» 

Тимчасово положення про гранти Національного університету «Львівська політехніка» для 

молодих вчених 

Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-

модульній системі організації навчального процесу 

Положення про науково-навчальний центр з правами Відділення цільової підготовки 

Національного університету «Львівська політехніка» та Західного наукового центру НАН 

України і МОН України 

Положення про Координаційну раду науково-навчального центру з правами Відділення 

цільової підготовки Національного університету «Львівська політехніка» та Західного 

наукового центру НАН України і МОН України 

Порядок здійснення закордонних відряджень працівниками університету 

Положення про стипендійне забезпечення студентів, аспірантів, докторантів Національного 

університету «Львівська політехніка»  



 

Продовження додатка В 

1 2 

 Положення про консультанта кафедри з питань формування і використання фонду 

документів та інформаційних ресурсів науково-технічної бібліотеки 

2009 Тимчасове положення про навчально-методичне управління 

Положення про науково-технічну бібліотеку Національного університету «Львівська 

політехніка» 

Положення про видавництво Національного університету «Львівська політехніка» 

Положення про Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою 

Національного університету «Львівська політехніка»  

Положення про Інститут дистанційного навчання Національного університету «Львівська 

політехніка» 

Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки 

спеціалістів і магістрів 

Положення про визначення рейтингу кафедр Національного університету «Львівська 

політехніка» 

Статут громадської організації «Асоціація випускників Національного університету 

«Львівська політехніка»  

Положення про приймальну комісію Національного університету «Львівська політехніка» 

Порядок приймання документів від абітурієнтів, формування їхніх особових справ та забез-

печення функціонування локальної підсистеми Інформаційно-пошукової системи «Конкурс» 

Положення про організацію контролю якості підготовки фахівців 

Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних 

робіт з навчальних дисциплін 

 Положення про навчання на курсах підвищення кваліфікації навчально-наукового інституту 

післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка» 

Положення про оцінювання роботи науково-педагогічних працівників кафедри та 

визначення їхніх рейтингів 

Положення про організацію і контроль позааудиторної самостійної роботи студентів 

Положення про раду молодіжної політики Національного університету «Львівська 

політехніка» 

Положення про табірну раду Національного університету «Львівська політехніка» 

Витяг з положення про Народний дім «Просвіта» Національного університету «Львівська 

політехніка» 

Витяг зі статуту спортивного клубу Національного університету «Львівська політехніка» 

2010 Положення про Малу технічну академію наук учнівської молоді Національного університету 

«Львівська політехніка» 

Тимчасове положення про організацію поточного і семестрового контролю знань студентів, які 

навчаються за ОПП підготовки «спеціаліста» і «магістра» 

Програма розвитку Національного університету «Львівська політехніка» на період до  

2020 року 

Положення про перепідготовку спеціалістів у Національному університеті «Львівська 

політехніка» 

Порядок запису студентів на вибіркові навчальні дисципліни 

Положення про електронні навчальні видання Львівської політехніки 

Порядок організації прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців у Націо-

нальному університеті «Львівська політехніка» 

2011 Тимчасове положення про інтелектуальний навчально-науковий центр професійно-кар’єрної 

орієнтації 



 

Закінчення додатка В 

1 2 

 Регламент електронної реєстрації, приймання заяв і документів, формування особових справ 

вступників на навчання в інститутах Національного університету «Львівська політехніка» за 

освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра та забезпечення функціонування 

системи «Абітурієнт» як локальної підсистеми Інформаційно-пошукової системи «Конкурс» 

Положення про проведення співбесіди з вступниками до Національного університету 

«Львівська політехніка» 

Положення про апеляційну комісію Національного університету «Львівська політехніка» 

Порядок розрахунку підсумкової оцінки для додатка до диплома у разі вивчення навчальної 

дисципліни упродовж декількох семестрів 

 Положення про організацію та проведення державної атестації студентів 

Положення про порядок відбору на навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і 

науково-педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка» 

Порядок надання кандидатам наук права наукового керівництва роботою аспірантів 

Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня 

кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» 

Положення про нагородження відзнаками Національного університету «Львівська 

політехніка» 

2012 Положення про веб-сайт Національного університету «Львівська політехніка» 

Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними мовами 

Положення про міжнародну академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, 

науково-педагогічних та наукових працівників 

Положення про атестацію наукових працівників, які обіймають посади керівників наукових 

підрозділів, професіоналів, фахівців та робітників науково-дослідної частини Національного 

університету «Львівська політехніка» 

Примірне положення про науково-навчальний комплекс науково-навчального центру з 

правами відділення цільової підготовки Національного університету «Львівська політехніка» 

та Західного наукового центру НАН України і МОНмолодьспорту України 

Положення про щорічний конкурс «Кращий молодий науковець року» навчально-наукового 

інституту Національного університету «Львівська політехніка» 

Положення про організацію та проведення Всеукраїнських студентських олімпіад у 

Національному університеті «Львівська політехніка» 

Положення про організацію та проведення Всеукраїнських конкурсів кваліфікаційних робіт 

у Національному університеті «Львівська політехніка» 

Положення про підвищення кваліфікації у Національному університеті «Львівська 

політехніка» 

2013 Положення про навчально-наукову лабораторію 

Порядок формування інтегрованих навчальних планів підготовки бакалаврів на базі ОКР 

«молодший спеціаліст» у Національному університеті «Львівська політехніка» 

Положення про прийом на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» 

за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів на основі бакалавра з іншої 

галузі знань 

2014 Порядок розгляду навчальної літератури на предмет надання рекомендації університету для 

отримання грифа Міністерства освіти і науки України 

 

 

 

 



 

Додаток Г 

КІЛЬКІСТЬ  

ЛІЦЕНЗОВАНИХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ  

ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ  

ЗА 2008–2014 рр. 

№ 

з/п 

Шифр напряму 

підготовки 

(спеціальності) 

Назва напряму підготовки 

(спеціальності) 

Ліцензований обсяг 
Рік 

акредитації денна заочна 

1 2 3 4 5 6 

2008 рік 

1 8.03060102 
Менеджмент інноваційної 

діяльності 
30 30 01.07.2008 

2 8.18010012 
Управління інноваційною 

діяльністю 
60 30 28.03.2008 

3 6.040303 Системний аналіз 50 – 01.07.2008 

4 6.130102 Соціальна робота 60 60 01.07.2008 

2009 рік 

5 
7.05070108 

8.05070108 
Енергетичний менеджмент 

50 

15 

3 

50 
02.07.2009 

6 8.18010015 Консолідована інформація 50 – 02.07.2009 

2010 рік 

7 8.02010501 
Документознавство та 

інформаційна діяльність 
30 30 30.09.2010 

8 
7.04030103 

8.04030103 

Математичне та комп’ютерне 

моделювання 

20 

20 
– 22.12.2010 

9 
7.04030204 

8.04030204 

Інформаційно-комунікаційні 

технології 

10 

10 

– 

– 
22.12.2010 

10 
7.05010103 

8.05010103 
Системне проектування 

25 

10 

25 

- 
22.12.2010 

11 
7.05010302 

8.05010302 

Інженерія програмного 

забезпечення 

25 

25 

25 

10 
22.12.2010 

12 
7.05050105 

8.05050105 
Інженерія логістичних систем 

15 

5 

15 

– 
22.12.2010 

13 8.05100306 
Інформаційні технології в 

приладобудуванні 
10 – 22.12.2010 

14 
7.05100403 

8.05100403 
Фотоніка та оптоінформатика 

10 

10 
– 22.12.2010 

15 8.05100404 Оптичні технології і матеріали 5 – 22.12.2010 

16 8.08010104 Оцінка землі та нерухомого майна 20 20 22.12.2010 

17 8.08010107 Космічний моніторинг Землі 20 20 22.12.2010 

18 
7.17010301 

8.17010301 

Управління інформаційною 

безпекою 

12 

5 

12 

- 
22.12.2010 

19 8.17010101 
Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем 
15 10 26.05.2010 

20 8.17010201 

Системи технічного захисту 

інформації, автоматизації її 

обробки 

45 10 26.05.2010 

21 8.17010302 
Адміністративний менеджмент  

у сфері захисту інформації 
10 10 26.05.2010 

22 8.02020701 Дизайн (за видами) 30 30 10.03.2011 

23 6.020103 
Музейна справа та охорона 

пам’яток історії та культури 
25 – 01.07.2008 



 

Продовження додатка Г 

1 2 3 4 5 6 

2011 рік 

24 6.030103 Практична психологія 50 30 10.03.2011 

25 6.030204 Міжнародна інформація 100 100 01.07.2011 

26 8.03020401 Міжнародна інформація 30 – 25.05.2011 

27 8.03040201 Правознавство 125 – 30.06.2011 

28 8.04020401 Прикладна фізика 20 – 25.05.2011 

29 8.05010104 Системи штучного інтелекту 50 – 30.06.2011 

30 8.05130111 
Хімічні технології харчових 

добавок та косметичних засобів 
20 10 25.05.2011 

31 8.05130201 
Процеси і обладнання хімічних 

виробництв 
20 – 25.05.2011 

32 8.08010102 Картографія 15 10 10.03.2011 

33 8.17020301 Пожежна безпека 25 – 25.05.2011 

34 8.18010013 Управління проектами 50 – 10.03.2011 

2012 рік 

35 
7.02020601 

8.02020601 

Реставрація творів мистецтв (ре-

ставрація творів мистецтв з каменю) 

25 

15 

10 

– 
23.03.2012 

36 8.03060103 
Менеджмент природоохоронної 

діяльності 
30 – 01.07.2012 

37 8.04010604 Екологічний контроль та аудит 30 – 01.07.2012 

38 8.05100201 
Метрологічне забезпечення 

випробувань та якості продукції 
50 – 26.01.2012 

39 
7.06010303 

8.06010103 

Водогосподарське та приро-

доохоронне будівництво 

35 

25 

– 

– 
01.07.2012 

40 6.140103 Туризм 50 – 26.01.2012 

41 8.18010003 Судова експертиза 30 – 01.07.2012 

42 8.18010014 
Управління фінансово-

економічною безпекою 
25 – 23.03.2012 

43 8.18010018 Адміністративний менеджмент 25 – 23.03.2012 

2013 рік 

44 8.03020101 Міжнародні відносини 30 – 08.11.2013 

45 6.030505 
Управління персоналом і 

економіка праці 
25 – 01.07.2013 

46 
7.05020103 

8.05020103 

Комп’ютерні системи управління 

рухомими об’єктами 

(автомобільний транспорт) 

50 

30 

– 

– 
01.07.2013 

47 
7.06010204 

7.06010204 

Реставрація пам’яток архітектури 

та містобудування і реконструкція 

об’єктів архітектури 

40 

20 

– 

– 
28.12.13 

48 8.18010017 
Економіка довкілля і природних 

ресурсів 
30 – 26.09.2013 

49  

Підготовка до вступу у вищі 

навчальні заклади громадян 

України 

3000 – 26.09.2013 

50  

Підготовка іноземних громадян за 

акредитованими напрямами 

(спеціальностями) 

250 – 26.09.2013 

 

 

 

 

 



 

Додаток Д 

КІЛЬКІСТЬ АКРЕДИТОВАНИХ  

НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ  

ЗА 2008–2014 рр. 

№ 

з/п 

Шифр напряму 

підготовки 

(спеціальності) 

Назва напряму підготовки 

(спеціальності) 

Ліцензований обсяг 
Рік 

акредитації денна заочна 

1 2 3 4 5 6 

2008 рік 

1 8.06010203 
Дизайн архітектурного 

середовища 
12 – 20.05.2008 

2 7.04020401 Прикладна фізика 30 – 01.07.2008 

2009 рік 

3 8.18010012 
Управління інноваційною 

діяльністю 
30 30 07.05.2009 

4 8.03060102 
Менеджмент інноваційної 

діяльності 
30 30 07.05.2009 

5 8.17010201 

Системи технічного захисту 

інформації, автоматизації її 

обробки 

45 10 07.05.2009 

2010 рік 

6 8.07010104 
Організація і регулювання 

дорожнього руху 
10 – 30.05.2010 

7 7.07010102 

Організація перевезень і 

управління на транспорті 

(автомобільному) 

50 – 30.05.2010 

8 8.03010101 Соціологія (за видами діяльності) 10 – 30.05.2010 

9 7.05130111 
Хімічна технологія харчових 

добавок та косметичних засобів 
25 25 30.05.2010 

2011 рік 

10 
7.18010001 

8.18010001 

Якість, стандартизація та 

сертифікація 

45 

35 

25 

20 
10.03.2011 

11 8.18010015 Консолідована інформація 50 – 10.03.2011 

12 6.051004 Оптотехніка 50 – 10.03.2011 

13 
7.05100402 

8.05100402 

Лазерна та оптоелектронна 

техніка 

25 

25 

– 

– 
10.03.2011 

14 8.07010102 

Організація перевезень  

і управління на автомобільному 

транспорті 

10 – 10.03.2011 

15 6.030402 
Правознавство 

75 75 25.05.2011 

16 7.03040201 50 50 25.05.2011 

17 
7.05010202 

8.05010202 
Системне програмування 

25 

35 

25 

5 
30.06.2011 

18 
7.04030302 

8.04030302 

Інтелектуальні системи прийняття 

рішень (Системи і методи 

прийняття рішень) 

25 

30 

25 

15 
30.06.2011 

19 6.051002 
Метрологія, стандартизація  

та сертифікація 
80 80 30.06.2011 



 

Продовження додатка Д 

1 2 3 4 5 6 

20 6.020206 Реставрація творів мистецтва 40 10 28.09.2011 

21 8.17010101 
Безпека інформаційних і 

комунікаційних систем 
45 10 24.11.2011 

22 8.17010302 

Адміністративний менеджмент  

у сфері захисту інформації з 

обмеженим доступом 

15 10 24.11.2011 

2012 рік 

23 6.051302 Хімічна інженерія 60 60 23.02.2012 

24 
7.05130101 

8.05130101 

Хімічна технологія неорганічних 

речовин (Хімічні технології 

неорганічних речовин) 

25 

10 

25 

10 
23.02.2012 

25 
7.05130102 

8.05130102 

Хімічна технологія органічних 

речовин (Хімічні технології 

органічних речовин) 

45 

25 

45 

25 
23.02.2012 

26 
7.05130103 

8.05130103 
Технічна електрохімія 

35 

20 

40 

20 
23.02.2012 

27 
7.05130104 

8.05130104 

Хімічна технологія тугоплавких 

неметалевих і силікатних 

матеріалів (Хімічні технології 

тугоплавких неметалевих і 

силікатних матеріалів) 

40 

25 

25 

25 
23.02.2012 

28 
7.05130105 

8.05130105 

Хімічна технологія палива і вуг-

лецевих матеріалів (Хімічні 

технології палива та вуглецевих 

матеріалів) 

45 

25 

45 

25 
23.02.2012 

29 
7.05130107 

8.05130107 

Технологія переробки полімерів 

(Хімічні технології переробки полі-

мерних та композиційних 

матеріалів) 

40 

20 

40 

20 
23.02.2012 

30 
7.05130108 

8.05130108 

Хімічна технологія високомоле-

кулярних сполук (Хімічні техно-

логії високомолекулярних сполук) 

40 

20 

40 

20 
23.02.2012 

31 6.050701 
Електротехніка та 

електротехнології 
230 150 23.02.2012 

32 
7.05070101 

8.05070101 
Електричні станції 

40 

20 

40 

10 
23.02.2012 

33 
7.05070102 

8.05070102 
Електричні системи і мережі 

50 

25 

55 

15 
23.02.2012 

34 
7.05070103 

8.05070103 

Електротехнічні системи 

електроспоживання  

(за видами) 

50 

25 

50 

10 
23.02.2012 

35 
7.05070106 

8.05070106 

Системи управління 

виробництвом і розподілом 

електроенергії 

40 

20 

40 

15 
23.02.2012 

36 6.050601 

Теплоенергетика 

130 130 23.02.2012 

37 
7.05060101 

8.05060101 

50 

20 

50 

10 
23.02.2012 



 

Продовження додатка Д 

1 2 3 4 5 6 

38 
7.05060103 

8.05060103 
Теплові електричні станції 

30 

20 

50 

15 
23.02.2012 

39 6.050702 Електромеханіка 180 120 23.02.2012 

40 
7.05070201 

8.05070201 
Електричні машини і апарати 

40 

20 

– 

– 
23.02.2012 

41 7.05070202 
Електричні системи і комплекси 

транспортних засобів 
30 – 23.02.2012 

42 
7.05070204 

8.05070204 

Електромеханічні системи 

автоматизації та електропривод 

60 

35 

40 

20 
23.02.2012 

43 7.05070206 Електропобутова техніка 30 15 23.02.2012 

44 
7.05070108 

8.05070108 
Енергетичний менеджмент 

50 

15 

30 

5 
23.02.2012 

45 6.030509 Економіка та підприємництво 150 100 23.03.2012 

46 
7.03050901 

8.03050901 
Облік і аудит 

100 

75 

100 

20 
23.03.2012 

47 6.030503 

Міжнародна економіка 

100 100 23.03.2012 

48 
7.03050301 

8.03050301 

50 

50 

50 

15 
23.03.2012 

49 
7.03050701 

8.03050701 
Маркетинг 

60 

55 

60 

15 
23.03.2012 

50 6.030504 

Економіка підприємства 

90 90 23.03.2012 

51 
7.03050401 

8.03050401 

75 

45 

75 

15 
23.03.2012 

52 6.030508 

Фінанси і кредит 

175 175 23.03.2012 

53 
7.03050801 

8.03050801 

25 

90 

216 

20 
23.03.2012 

54 
7.03060101 

8.03060101 

Менеджмент організацій і 

адміністрування 

75 

65 

75 

20 
23.03.2012 

55 
7.03060104 

8.03060104 

Менеджмент зовнішньо-

економічної діяльності 

125 

100 

100 

20 
23.03.2012 

56 6.051401 Біотехнологія 30 5 23.03.2012 

57 
7.05140103 

8.05140103 
Фармацевтична біотехнологія 

30 

15 

5 

5 
23.03.2012 

58 6.120201 Фармація 100 125 23.03.2012 

59 
7.12020103 

8.12020103 

Технології фармацевтичних 

препаратів 

100 

50 

125 

25 
23.03.2012 

60 6.051701 Харчові технології та інженерія 50 15 23.03.2012 

61 
7.05170106 

8.05170106 

Технології продуктів бродіння і 

виноробства 

25 

15 

15 

15 
23.03.2012 

62 6.050202 
Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 
70 70 23.03.2012 

63 
7.05020201 

8.05020201 

Автоматизоване управління 

технологічними процесами 

50 

20 

70 

5 
23.03.2012 

64 6.050901 

Радіотехніка 

180 120 23.03.2012 

65 
7.05090101 

8.05090101 

40 

20 

20 

10 
23.03.2012 



 

Продовження додатка Д 

1 2 3 4 5 6 

66 
7.05090103 

8.05090103 

Радіоелектронні пристрої, системи 

та комплекси 

35 

20 

20 

10 
23.03.2012 

67 
7.05090102 

8.05090102 

Апаратура радіозв’язку, 

радіомовлення і телебачення 

40 

25 

40 

20 
23.03.2012 

68 
7.05080102 

8.05080102 
Фізична та біомедична електроніка 

50 

25 

20 

15 
23.03.2012 

69 6.050801 Мікро- та наноелектроніка 50 40 23.03.2012 

70 
7.05080101 

8.05080101 

Мікро- та наноелектронні прилади 

і пристрої 

30 

20 

20 

10 
23.03.2012 

71 6.050802 Електронні прилади та системи 60 20 23.03.2012 

72 
7.05080201 

8.05080201 
Електронні прилади та пристрої 

40 

20 

10 

10 
23.03.2012 

73 6.050902 Радіоелектронні апарати 110 50 23.03.2012 

74 
7.05090201 

8.05090201 
Радіоелектронні апарати та засоби 

50 

30 

30 

20 
23.03.2012 

75 
7.05090303 

8.05090303 

Технології та засоби 

телекомунікацій 

50 

30 

30 

20 
23.03.2012 

76 8.05090204 
Біотехнічні та медичні апарати  

і системи 
10 10 23.03.2012 

77 6.050903 Телекомунікації 180 180 23.03.2012 

78 
7.05090301 

8.05090301 
Інформаційні мережі зв’язку 

120 

40 

120 

40 
23.03.2012 

79 6.020207 
Дизайн 

100 50 26.04.2012 

80 7.02020701 50 30 26.04.2012 

81 
7.06010103 

8.06010103 

Міське будівництво та 

господарство 

40 

20 

40 

20 
26.04.2012 

82 
7.06010105 

8.06010105 
Автомобільні дороги і аеродроми 

60 

30 

60 

30 
26.04.2012 

83 
7.06010101 

8.06010101 

Промислове і цивільне 

будівництво 

50 

25 

50 

25 
26.04.2012 

84 
7.06010104 

8.06010104 

Технології будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів 

50 

25 

50 

25 
26.04.2012 

85 
7.06010107 

8.06010107 
Теплогазопостачання і вентиляція 

60 

30 

60 

30 
26.04.2012 

86 8.05050401 
Технології та устаткування 

зварювання 
10 10 26.04.2012 

87 6.060103 Гідротехніка (водні ресурси) 50 50 26.04.2012 

88 
7.06010108 

8.06010108 

Водопостачання та 

водовідведення 

50 

25 

50 

25 
26.04.2012 

89 
7.06010202 

8.06010202 
Містобудування 

40 

20 

40 

20 
26.04.2012 

90 
7.06010201 

8.06010201 
Архітектура будівель і споруд 

60 

30 

60 

30 
26.04.2012 

91 6.170203 
Пожежна безпека 

50 50 26.04.2012 

92 7.17020301 50 50 26.04.2012 

93 6.050403 Інженерне матеріалознавство 30 30 26.04.2012 

94 8.05040301 Прикладне матеріалознавство 15 15 26.04.2012 

95 6.050101 Комп’ютерні науки 300 200 26.04.2012 



 

Продовження додатка Д 

1 2 3 4 5 6 

96 
7.05010102 

8.05010102 

Інформаційні технології 

проектування 

25 

15 

25 

15 
26.04.2012 

97 
7.05010101 

8.05010101 

Інформаційні управляючі системи 

та технології  (за галузями) 

120 

65 

100 

15 
26.04.2012 

98 6.050102 Комп’ютерна інженерія 200 100 26.04.2012 

99 
7.05010201 

8.05010201 
Комп’ютерні системи та мережі 

75 

35 

25 

15 
26.04.2012 

100 
7.05010203 

8.05010203 

Спеціалізовані комп’ютерні 

системи 

60 

35 

20 

15 
26.04.2012 

101 6.050103 Програмна інженерія 125 50 26.04.2012 

102 
7.05010301 

8.05010301 
Програмне забезпечення систем 

25 

15 

25 

15 
26.04.2012 

103 
7.05010302 

8.05010302 

Інженерія програмного 

забезпечення 

25 

10 

25 

10 
26.04.2012 

104 6.050201 Системна інженерія 100 100 26.04.2012 

105 
7.05020101 

8.05020101 

Комп’ютеризовані системи 

управління та автоматика 

100 

50 

100 

20 
26.04.2012 

106 
7.05050307 

8.05050307 

Обладнання електронної 

промисловості 

30 

15 

10 

– 
26.04.2012 

107 
7.05050316 

8.05050316 

Обладнання легкої промисловості 

та побутового обслуговування 

25 

25 

10 

– 
26.04.2012 

108 6.050501 Прикладна механіка 30 30 26.04.2012 

109 
7.05050103 

8.05050103 

Роботомеханічні системи та 

комплекси 

30 

10 

10 

– 
26.04.2012 

110 
7.05050305 

8.05050305 

Колісні та гусеничні транспортні 

засоби 

60 

30 

60 

– 
26.04.2012 

111 
7.05050201 

8.05050201 
Технології машинобудування 

50 

25 

50 

5 
26.04.2012 

112 
7.05050206 

8.05050206 
Машини і технології пакування 

50 

15 

10 

– 
26.04.2012 

113 6.050502 Інженерна механіка 75 50 26.04.2012 

114 6.050503 Машинобудування 150 100 26.04.2012 

115 6.070106 Автомобільний транспорт 175 150 26.04.2012 

116 
7.07010601 

8.07010601 

Автомобілі та автомобільне 

господарство 

150 

50 

150 

10 
26.04.2012 

117 6.051003 Приладобудування 40 20 26.04.2012 

118 
7.05100302 

8.05100302 

Прилади і системи точної 

механіки 

20 

10 

10 

10 
26.04.2012 

119 6.040106 

Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

70 60 26.04.2012 

120 
7.04010601 

8.04010601 

Екологія, охорона навколишнього 

середовища 

70 

40 

60 

40 
26.04.2012 

121 6.040301 

Прикладна математика 

70 – 26.04.2012 

122 
7.04030101 

8.04030101 

30 

20 

– 

– 
26.04.2012 

123 6.051001 
Метрологія та інформаційно-

вимірювальні технології 
75 75 26.04.2012 



 

Закінчення додатка Д 

1 2 3 4 5 6 

      

124 
7.05100101 

8.05100101 

Метрологія та вимірювальна 

техніка 

75 

35 

75 

35 
26.04.2012 

125 6.080101 
Геодезія, картографія  

та землеустрій 
300 300 26.04.2012 

126 
7.08010101 

8.08010101 
Геодезія 

120 

75 

150 

50 
26.04.2012 

127 
7.08010103 

8.08010103 
Землеустрій та кадастр 

60 

30 

50 

30 
26.04.2012 

128 8.08010105 
Геоінформаційні системи  

і технології 
22 – 26.04.2012 

129 
7.08010106 

8.08010106 

Фотограмметрія та дистанційне 

зондування 

50 

20 

50 

– 
26.04.2012 

130 6.030201 Міжнародні відносини 70 10 25.05.2012 

131 7.03020401 Міжнародна інформація 70 – 25.05.2012 

2013 рік 

132 8.03020401 Міжнародна інформація 30 – 31.01.2013 

133 8.03040201 Правознавство 125 – 31.01.2013 

134 8.04020401 
Прикладна фізика (за галузями 

використання) 
20 – 31.01.2013 

135 
7.04030103 

8.04030103 

Математичне та комп’ютерне 

моделювання 

20 

20 

– 

– 
31.01.2013 

136 8.04030204 
Інформаційно-комунікаційні 

технології 
10 – 31.01.2013 

137 
7.05010103 

8.05010103 
Системне проектування 

25 

10 

25 

10 
31.01.2013 

138 8.17020301 Пожежна безпека 25 - 31.01.2013 

139 8.08010102 Картографія 15 10 31.01.2013 

140 8.08010104 Оцінка землі та нерухомого майна 20 20 31.01.2013 

141 8.08010107 Космічний моніторинг Землі 20 20 31.01.2013 

142 8.05130111 
Хімічні технології харчових 

добавок та косметичних засобів 
20 10 29.03.2013 

143 8.05130201 
Процеси і обладнання хімічних 

виробництв 
20 – 29.03.2013 

144 8.18010013 Управління проектами 50 – 26.04.2013 

145 8.18010018 Адміністративний менеджмент 25 – 30.05.2013 

146 6.030504 Економіка підприємства 30 30 27.06.2013 

147 8.18010014 
Управління фінансово-

економічною безпекою 
25 – 27.12.2013 

2014 рік 

148 8.03060103 
Менеджмент природоохоронної 

діяльності 
25 – 27.01.2014 

149 8.05100201 
Метрологічне забезпечення 

випробувань та якості продукції 
30 – 27.01.2014 

150 8.05100306 
Інформаційні технології в 

приладобудуванні 
10 – 27.01.2014 

151 8.18010003 Судова експертиза 30 – 27.01.2014 

 

 



 

Додаток Е 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ЇХ В УНІВЕРСИТЕТІ ВИКЛАДАЮТЬ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ 

ННІ 
Кафедра 

(повна назва) 

Напрям підготовки 

(шифр, назва) 

Спеціальність 

(шифр, назва) 
Дисципліна 

1 2 3 4 5 

ІБІД Будівельного виробництва 6.060101 «Будівництво» – 
Енергозберігаючі технології в 

будівництві 

ІМФН Міжнародної інформації – 
7.03020401  

«Міжнародна інформація» 
Інтелектуальна власність 

ІМФН Міжнародної інформації – 
8.03020401  

«Міжнародна інформація» 
Інтелектуальна власність 

ІМФН Міжнародної інформації – 
8.03020401  

«Міжнародна інформація» 

Правові основи ринку інформа-

ційних продуктів та послуг 

ІППТ Фінансів 6.030508 «Фінанси і кредит» – Страхування 

ІППТ 
Загальноекономічної підготовки 

та маркетингу 

6.030503 «Міжнародна 

економіка» 
– Політична економія 

ІППТ 
Загальноекономічної підготовки 

та маркетингу 
6.030507 «Маркетинг» – Макроекономіка 

ІППТ 
Загальноекономічної підготовки 

та маркетингу 
6.030508 «Фінанси і кредит» – Макроекономіка 

ІППТ 
Загальноекономічної підготовки 

та маркетингу 
6.030509 «Облік і аудит» – Макроекономіка 

ІППТ 
Інформаційних систем і 

технологій 
6.050101 «Комп’ютерні науки» – Інтернет-технології 

ІППТ 
Інформаційних систем і 

технологій 
6.050101 «Комп’ютерні науки» – Управління ІТ-проектами 

ІЕСК Електричних машин та апаратів 6.050702 «Електромеханіка» 7.05070206 «Електропобутова техніка» Енергозбереження в побуті 

ІЕСК Електричних машин та апаратів 6.050702 «Електромеханіка» 
7.05070202 «Електричні системи і 

комплекси транспортних засобів» 
Інтелектуальне керування ТЗ 

ІЕСК Електричних машин та апаратів 6.050702 «Електромеханіка» 
7.05070206 «Електропобутова 

техніка» 

Автоматичні системи керування 

ЕПТ 

ІЕСК 

Електроприводу  

і комп’ютеризованих 

електромеханічних систем 

6.050702 «Електромеханіка» 

7.05070204 «Електромеханічні 

системи автоматизації та 

електропривод» 

Автоматизація типових 

технологічних процесів 



 

Продовження додатка Е 

1 2 3 4 5 

ІЕСК 

Електроприводу  

і комп’ютеризованих 

електромеханічних систем 

6.050702 «Електромеханіка» 

8.05070204 «Електромеханічні 

системи автоматизації та 

електропривод» 

Автоматизація типових 

технологічних процесів 

ІЕСК 

Електроприводу  

і комп’ютеризованих 

електромеханічних систем 

6.050702 «Електромеханіка» – 
Основи проектування 

електромеханічних систем 

ІЕСК 

Електроприводу  

і комп’ютеризованих 

електромеханічних систем 

6.050702 «Електромеханіка» – 
Моделювання електромеханічних 

систем 

ІЕСК 
Автоматизації теплових  

та хімічних процесів 

6.050202 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології» 

– 
Мікропроцесорні та програмні 

засоби автоматизації 

ІЕСК 
Автоматизації теплових  

та хімічних процесів 
– 

7.05020201 «Автоматизоване 

управління технологічними 

процесами» 

Супервізорні системи керування 

та збору даних 

ІЕСК 
Автоматизації теплових  

та хімічних процесів 
– 

8.05020201 «Автоматизоване 

управління технологічними 

процесами» 

Супервізорні системи керування 

та збору даних 

ІЕСК 
Автоматизації теплових та 

хімічних процесів 

6.050202 «Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології» 

– Метрологія та вимірювання 

ІЕСК 
Теоретичної і загальної 

електротехніки 

6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології» 
7.05070101 «Електричні станції» Теоретичні основи електротехніки 

ІЕСК 
Теоретичної і загальної 

електротехніки 
– 

7.05070102 «Електричні системи  

і мережі» 
Теоретичні основи електротехніки 

ІЕСК 
Теоретичної і загальної 

електротехніки 
– 

7.05070103 «Електротехнічні 

системи споживання» 
Теоретичні основи електротехніки 

ІЕСК 
Теоретичної і загальної 

електротехніки 
– 

7.05070106 «Системи управління 

виробництвом і розподілом 

електроенергії» 

Теоретичні основи електротехніки 

ІЕСК 
Теплотехніки і теплових 

електричних станцій 
6.050601 «Теплоенергетика» – 

Нетрадиційні та поновлювальні 

джерела енергії 

ІЕСК 
Теплотехніки і теплових 

електричних станцій 
– 

8.05060103 «Теплові електричні 

станції» 

Захист від корозії та консер-вація 

теплоенергетичного обладнання 



 

Продовження додатка Е 

1 2 3 4 5 

ІЕСК Охорони праці – 
7.020105.01 «Документознавство 

та інформаційна діяльність» 
Охорона праці в галузі 

ІЕСК Охорони праці – 
8.020105.01 «Документознавство 

та інформаційна діяльність» 
Охорона праці в галузі 

ІЕСК Охорони праці – 8.030101.01 «Соціологія» Охорона праці в галузі 

ІЕСК Охорони праці – 8.130102.01 «Соціальна робота» Охорона праці в галузі 

ІЕСК Охорони праці 6.140103 «Туризм» – Основи охорони праці 

ІЕСК Електричних станцій – 7.05070101 «Електричні станції» 
Нетрадиційні джерела 

електроенергії 

ІЕСК Електричних станцій – 8.05070101 «Електричні станції» 
Нетрадиційні джерела 

електроенергії 

ІЕСК Електричних систем та мереж 
6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології» 
7.05070101 «Електричні станції» 

Електромеханічні перехідні 

процеси 

ІЕСК Електричних систем та мереж 
6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології» 
8.05070101 «Електричні станції» 

Електромеханічні перехідні 

процеси 

ІЕСК Електричних систем та мереж 
6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології» 

7.05070102 «Електричні системи  

і мережі» 

Електромеханічні перехідні 

процеси 

ІЕСК Електричних систем та мереж 
6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології» 

8.05070102 «Електричні системи  

і мережі» 

Електромеханічні перехідні 

процеси 

ІЕСК Електричних систем та мереж 
6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології» 

7.05070106 «Системи управління 

виробництвом і розподілом 

електроенергії» 

Електромеханічні перехідні 

процеси 

ІЕСК Електричних систем та мереж 
6.050701 «Електротехніка та 

електротехнології» 

8.05070106 «Системи управління 

виробництвом і розподілом 

електроенергії» 

Електромеханічні перехідні 

процеси 

ІНЕМ Менеджменту організацій 030601 «Менеджмент» 
6.03060101 «Менеджмент 

організацій і адміністрування» 

Стратегічне управління 

підприємством 

ІНЕМ Менеджменту організацій 030601 «Менеджмент» 
8.03060101 «Менеджмент 

організацій і адміністрування» 
Фінансовий менеджмент 

ІНЕМ Менеджменту організацій 030601 «Менеджмент» 
6.03060101 «Менеджмент 

організацій і адміністрування» 
Управління інноваціями 

ІНЕМ Обліку та аналізу 6.030601 «Менеджмент» – Теорія економічного аналізу 

ІНЕМ Обліку та аналізу 6.030601 «Менеджмент» – Облік і аудит 



 

Продовження додатка Е 

1 2 3 4 5 

ІНЕМ Обліку та аналізу 6.030509 «Облік і аудит» – Бухгалтерський облік І 

ІНЕМ Обліку та аналізу 6.030509 «Облік і аудит» – Аналіз господарської діяльності 

ІНЕМ Обліку та аналізу 6.030509 «Облік і аудит» – Податкова система 

ІНЕМ Обліку та аналізу 6.030509 «Облік і аудит» – Аудит 

ІНЕМ Обліку та аналізу – 7.03050901 «Облік і аудит» 
Міжнародні стандарти обліку та 

фінансової звітності 

ІНЕМ Маркетингу і логістики 6.030501 «Менеджмент» – Маркетинг 

ІНЕМ Маркетингу і логістики 
6.030503 «Міжнародна 

економіка» 
– Маркетинг 

ІНЕМ Маркетингу і логістики 6.030508 «Фінанси» – Маркетинг 

ІНЕМ 
Зовнішньоекономічної та митної 

діяльності 
6.030601 «Менеджмент» 

8.06030104 «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» 

Стратегії зовнішньоекономічної 

діяльності 

ІНЕМ 
Зовнішньоекономічної та митної 

діяльності 
6.030601 «Менеджмент» 

8.06030104 «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» 

Міжнародні кредитно-

розрахункові та валютні операції 

ІНЕМ 
Зовнішньоекономічної та митної 

діяльності 
6.030601 «Менеджмент» 

8.06030104 «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» 
Інвестиційний менеджмент 

ІНЕМ 
Зовнішньоекономічної та митної 

діяльності 
6.030601 «Менеджмент» 

8.06030104 «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» 
Міжнародний маркетинг 

ІНЕМ 
Зовнішньоекономічної та митної 

діяльності 
6.030601 «Менеджмент» 

8.06030104 «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» 

Управління міжнародною 

конкуренцією 

ІНЕМ 
Зовнішньоекономічної та митної 

діяльності 
6.030601 «Менеджмент» 

8.06030104 «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» 

Управління міжнародною конку-

ренцією туристичних організацій 

ІНЕМ 
Менеджменту і міжнародного 

підприємництва 

6.030503 «Міжнародна 

економіка» 

8.03050301 «Міжнародна 

економіка» 
Інтелектуальна власність 

ІНЕМ 
Менеджменту і міжнародного 

підприємництва 

6.030503 «Міжнародна 

економіка» 

8.03050301 «Міжнародна 

економіка» 

Міжнародний фінансовий 

менеджмент 

ІНЕМ 
Менеджменту і міжнародного 

підприємництва 

6.030503 «Міжнародна 

економіка» 

8.03050301 «Міжнародна 

економіка» 

Міжнародні стратегії 

економічного розвитку 

ІНЕМ 
Менеджменту і міжнародного 

підприємництва 

6.030503 «Міжнародна 

економіка» 

8.03050301 «Міжнародна 

економіка» 
Міжнародний менеджмент 

ІНЕМ 
Менеджменту і міжнародного 

підприємництва 
6.030601 «Менеджмент» 

8.03060104 «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» 

Міжнародний фінансовий 

менеджмент у корпораціях 

ІНЕМ 
Менеджменту і міжнародного 

підприємництва 
6.030601 «Менеджмент» 

8.03060104 «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» 
Інтелектуальна власність 



 

Продовження додатка Е 

1 2 3 4 5 

ІКНІ Прикладної лінгвістики 6.02030303 «Філологія» – 
Сучасна англійська мова для 

студентів 1–4 курсів 

ІКНІ Прикладної лінгвістики 6.02030303 «Філологія» – 
Країнознавство ( англомовні 

країни) для студентів 1–2 курсів 

ІКНІ Прикладної лінгвістики 6.02030303 «Філологія» – 
Ділова англійська мова для 

студентів 3-го курсу 

ІКНІ Прикладної лінгвістики 6.02030303 «Філологія» – 
Теорія і практика перекладу для 

студентів 3-го курсу 

ІКНІ Прикладної лінгвістики 6.02030303 «Філологія» – 

Контрастивна граматика 

англійської та української мов для 

студентів 3-го курсу 

ІКНІ Прикладної лінгвістики 6.02030303 «Філологія» – 

Контрастивна стилістика 

англійської та української мов для 

студентів 4-го курсу 

ІКНІ Прикладної лінгвістики 6.02030303 «Філологія» – 

Контрастивна лексикологія 

англійської та української мов для 

студентів 4-го курсу 

ІКНІ Прикладної лінгвістики 6.02030303 «Філологія» – 
Психолінгвістика для студентів  

4-го курсу 

ІКНІ Прикладної лінгвістики 6.02030303 «Філологія» 
8.02030303 «Прикладна 

лінгвістика» 

Соціолігвістика для студентів 1-го 

курсу 

ІКНІ Прикладної лінгвістики 6.02030303 «Філологія» 
8.02030303 «Прикладна 

лінгвістика» 

Жанри наукового стилю для 

студентів 1-го курсу 

ІКНІ Прикладної лінгвістики 6.02030303 «Філологія» 
8.02030303 «Прикладна 

лінгвістика» 

Письмовий переклад (основна 

мова) для 1-го курсу 

ІКНІ Прикладної лінгвістики 6.02030303 «Філологія» 
8.02030303 «Прикладна 

лінгвістика» 

Усний переклад (основна мова) 

для студентів 1-го курсу 

ІКНІ Прикладної лінгвістики 6.02030303 «Філологія» 
7.02030303 «Прикладна 

лінгвістика» 

Практика перекладу (основна 

мова) для студентів 1-го курсу 

ІКНІ Прикладної лінгвістики 6.02030303 «Філологія» 
7.02030303 «Прикладна 

лінгвістика» 

Усний переклад (основна мова) 

для студентів 1-го курсу 

ІКНІ 
Автоматизованих систем 

управління 
6.050101 «Комп’ютерні науки» 

7.05010101 «Інформаційні 

управляючі системи та технології» 
Комп’ютерні мережі (частково) 



 

Закінчення додатка Е 

1 2 3 4 5 

ІКНІ 
Автоматизованих систем 

управління 
6.050101 «Комп’ютерні науки» 

7.05010101 «Інформаційні 

управляючі системи та технології» 
Дискретна математика (частково) 

ІКНІ 
Автоматизованих систем 

управління 
6.050101 «Комп’ютерні науки» 

7.05010101 «Інформаційні 

управляючі системи та технології» 

Системне програмування 

(частково) 

ІКНІ Інформаційних систем та мереж 6.050101 «Комп’ютерні науки» – Теорія алгоритмів (частково) 

ІКНІ Програмного забезпечення 6.050103 «Програмна інженерія» 
8.05010301 «Програмне 

забезпечення систем» 

Інженерія програмного 

забезпечення для паралельних і 

розподілених систем (частково) 

ІКНІ Програмного забезпечення 6.050103 «Програмна інженерія» 
8.05010302 «Інженерія 

програмного забезпечення» 

Інженерія програмного 

забезпечення для паралельних і 

розподілених систем (частково) 

ІКНІ Програмного забезпечення 6.050103 «Програмна інженерія» 
8.05010301 «Програмне 

забезпечення систем» 

Комбінаторні методи і алгоритми 

(частково) 

ІКНІ 
Інформаційних технологій 

видавничої справи 

6.051501 «Видавничо-

поліграфічна справа» 

8.05150103 «Комп’ютерні 

технології та системи видавничо-

поліграфічних виробництв» 

Основи  обробки  сигналів 
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