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Львів – 2015

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.

1.1. Львівська політехніка у рейтингах
QS University Rankings: EECA
(рейтинг охоплює університети 22 європейських країн, що розвиваються, та
країн Центральної Азії. Критеріями є: наукова репутація університету,
співвідношення науково-педагогічного персоналу та студентів, репутація
університету серед роботодавців, кількість іноземних студентів та викладачів,
кількість наукових праць та цитувань науковців університету, кількість
працівників з науковим ступенем)
2014/15 н.р.

2015/16 н.р.

серед ВНЗ регіону*

81–90

96

серед ВНЗ України

5

6

*До складу регіону входять 22 країни: Албанія, Азербайджан, Білорусь, Боснія і
Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Грузія, Угорщина, Казахстан,
Киргизстан, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Росія, Сербія, Словаччина, Словенія,
Туреччина, Україна.

Міжнародний рейтинг інтернет-присутності Webometrics
(засвідчує рівень входження до світового інформаційного поля
та авторитетність університету)

2010 р.
Січень
3932 серед
8000 ВНЗ
11 серед
18 ВНЗ
2013 р.
Січень
1242 серед
21250 ВНЗ
5 серед
311 ВНЗ

Серед ВНЗ
світу
Серед ВНЗ
України

Серед ВНЗ
світу
Серед ВНЗ
України

2011 р.
Липень
3342 серед
12000 ВНЗ
9 серед
17 ВНЗ
Липень
2756 серед
21250 ВНЗ
12 серед
306 ВНЗ

Січень
2258 серед
12000 ВНЗ
9 серед
141 ВНЗ

2012 р.
Липень
1738 серед
12000 ВНЗ
5 серед
137 ВНЗ

2014 р.
Січень
Липень
2563 з понад
1932 з понад
22000 ВНЗ
22000 ВНЗ
10 серед
9 серед
313 ВНЗ
299 ВНЗ

Січень
1248 серед
20365 ВНЗ
2 серед
324 ВНЗ

Липень
1704 серед
20745 ВНЗ
5 серед
321 ВНЗ
2015 р
Січень
Липень
1934 з понад
2159 з понад
22000 ВНЗ
22000 ВНЗ
8 серед
6 серед
297 ВНЗ
295 ВНЗ

Академічний рейтинг «ТОП-200 Україна» за проектом ЮНЕСКО
(формується за показниками якості науково-педагогічного потенціалу, якості
навчання та міжнародного визнання)
2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

26

12

12

11

11

11

8

6

6

Консолідований рейтинг ВНЗ України
(формується за результатами рейтингів:
ЮНЕСКО «ТОП-200 Україна», Scopus та Webometrics)

2014 р.

2015 р.

6 серед 292 ВНЗ

6 серед 286 ВНЗ

Рейтинг за кількістю цитувань публікацій
(статей у наукових виданнях) у наукометричній базі даних Scopus
(критерії оцінювання: кількість наукових публікацій та кількість цитувань цих
публікацій (індекс Гірша))

2010 р.
Липень
Грудень
10 серед
11 серед
90 ВНЗ
91 ВНЗ
2013 р.
Квітень
Червень
11 серед
11 серед
105 ВНЗ
112 ВНЗ

Липень
11 серед
96 ВНЗ
Січень
11 серед
116 ВНЗ

2011 р.
Жовтень
11 серед
97 ВНЗ
2014 р.
Серпень
10 серед
120 ВНЗ

Грудень
11 серед
97 ВНЗ

Квітень
11 серед 97
ВНЗ

Грудень
10 серед
123 ВНЗ

Березень
10 серед
122 ВНЗ

2012 р.
Липень
11 серед 104
ВНЗ
2015 р
Липень
10 серед 124
ВНЗ

Листопад
11 серед
104 ВНЗ

Міжнародний рейтинг репозитаріїв від Webometrics
«Ranking Web of Repositories»

Січень
561
6

2012 р.
Квітень
539
7

Липень
580
9

2013 р.
Січень Липень
341
302
6
3

2014 р.
Січень
Липень
392
130
3
1

2015 р.
Січень
Липень
198
256
2
2

Рейтинг прозорості
(за версією аналітичного центру CEDOS) у 2015 р.
Національний університет «Львівська політехніка»
Місце в рейтингу
Адміністративна прозорість (максимально – 20)
Фінансова прозорість (максимально – 30)
Інформування про зміст навчання на сайті ВНЗ (максимально – 40)
Наявність на сайті ВНЗ стратегічного плану розвитку (максимально – 10)
Підсумковий бал (максимально – 100)

3

1
12
18
32,3
9
71,3

1.2. Нові структурні підрозділи
У 2015 р. до структури Львівської політехніки увійшло два коледжі:
Хмельницький політехнічний коледж та Коледж інноваційних технологій
Інституту підприємництва та перспективних технологій. Тепер загалом в
університеті 9 коледжів, у них навчається 7900 студентів за 38 спеціальностями ОКР «молодший спеціаліст».
1.3. Нагороди Національного університету «Львівська політехніка»
• Диплом Гран-прі «Лідер міжнародної діяльності» за високі показники
у рейтинговому виставковому конкурсі «Міжнародна діяльність»
VI міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015».
• Золота медаль у номінації: «Інновації у розвитку міжнародної
співпраці та презентація національної освіти у світовому та
європейському освітньо-науковому просторі» VI Міжнародної
виставки «Сучасні заклади освіти – 2015».
• Почесна грамота VI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти –
2015» за вагомий особистий внесок у модернізацію національної
системи освіти.
• Диплом VI Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015» за
творчу працю з підвищення якості національної освіти.
• сертифікат якості наукових публікацій VI Міжнародної виставки
«Сучасні заклади освіти – 2015».
• Диплом лауреата І ступеня VII Міжнародного форуму «Інноватика у
вищій освіті».
1.4. Нагороди, стипендії та гранти працівників, докторантів,
аспірантів та студентів Львівської політехніки
Державна премія в галузі науки і техніки
(рекомендував до преміювання Комітет з державних премій України
в галузі науки і техніки)

СТРИХАЛЮК Богдан Михайлович – доцент кафедри телекомунікацій
(ІТРЕ).
МАКСИМОВИЧ Володимир Миколайович – завідувач кафедри безпеки
інформаційних технологій (ІКТА).
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ГЛОТОВ Володимир Миколайович – професор кафедри фотограмметрії
та геоінформатики (ІГДГ).
ТРЕТЯК Корнилій Романович – директор Навчально-наукового інституту
геодезії (ІГДГ).
Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»
ІЛЬЧУК Григорій Архипович – професор кафедри фізики (ІМФН).
КУЗЬО Ігор Володимирович – завідувач кафедри механіки та автоматизації машинобудування (ІІМТ).
ПІХ Зорян Григорович – завідувач кафедри технології органічних
продуктів (ІХХТ).
СУБЕРЛЯК Олег Володимирович – завідувач кафедри хімічної технології
переробки пластмас (ІХХТ).
НОВІКОВ Володимир Павлович – завідувач кафедри технології
біологічно активних сполук, фармації та біотехнології (ІХХТ).
ЛОБУР Михайло Васильович – завідувач кафедри систем автоматизованого проектування (ІКНІ).
Почесне звання «Заслужений працівник освіти України»
СТОЦЬКО Зіновій Антонович – завідувач кафедри проектування та
експлуатації машин (ІІМТ).
КЛЮЧКОВСЬКА Ірина Михайлівна – директор Міжнародного інституту
освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК).
Подяка Кабінету Міністрів України
ДРУЖИНІН
Анатолій
Олександрович
напівпровідникової електроніки (ІТРЕ).

–

завідувач

кафедри

ПАРАНЧУК Степан Васильович – професор кафедри фінансів (ІНЕМ).
ЯВОРСЬКИЙ Віктор Теофілович – завідувач кафедри хімії і технології
неорганічних речовин (ІХХТ).
Премія Президента України для молодих учених
ШПОТЮК Михайло Володимирович – докторант (ІТРЕ).
ЯРЕМЧУК Ірина Ярославівна – старший викладач кафедри фотоніки
(ІТРЕ).
5

РЯБЦЕВА Анна Олександрівна – науковий співробітник науководослідної групи при кафедрі органічної хімії (ІХХТ).
Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим
у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних
розробок
НІЧКАЛО Степан Ігорович – науковий співробітник науково-дослідної
групи при кафедрі напівпровідникової електроніки (ІТРЕ).
КОГУТ Юрій Романович – науковий співробітник науково-дослідної
групи при кафедрі напівпровідникової електроніки (ІТРЕ).
ВУЙЦИК Андрій Михайлович – молодший науковий співробітник
науково-дослідної групи при кафедрі напівпровідникової електроніки (ІТРЕ).
КОРЕЦЬКИЙ Роман Миколайович – молодший науковий співробітник
науково-дослідної групи при кафедрі напівпровідникової електроніки (ІТРЕ).
Іменна стипендія Верховної Ради України для найталановитіших
молодих учених
ЩЕРБОВСЬКИХ Сергій Володимирович – старший науковий
співробітник науково-дослідної групи при кафедрі теоретичної радіотехніки
та радіовимірювань (ІТРЕ).
ПИРОГ Ольга Володимирівна – завідувач кафедри менеджменту і
міжнародного підприємництва (ІНЕМ).
Грант Президента України докторам наук для здійснення наукових
досліджень
НАЗАРКЕВИЧ Марія Андріївна – доцент кафедри інформаційних
технологій видавничої справи (ІКНІ).
Грант Президента України для підтримки наукових досліджень
молодих учених
КАРПЕНКО Олександр Ярославович – науковий співробітник науководослідної групи при кафедрі технології біологічно активних сполук, фармації
та біотехнології (ІХХТ).
НЕБЕСНИЙ Роман Володимирович – докторант (ІХХТ).

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених
БУЧИН Микола Антонович – доцент кафедри політології та міжнародних
відносин (ІГСН).
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КУСЬНЕЖ Віктор Вацлавович – старший викладач кафедри фізики
(ІМФН).
НЕБЕСНИЙ Роман Володимирович – докторант (ІХХТ).
Нагороди Львівської обласної державної адміністрації
Почесна грамота
БЛІХАРСЬКИЙ Зіновій Ярославович – директор Навчально-наукового
інституту будівництва та інженерії довкілля (ІБІД).
ДАВИДЧАК Олег Романович – проректор з науково-педагогічної роботи.
Подяка
ДУДИКЕВИЧ Валерій Богданович – завідувач кафедри захисту
інформації (ІКТА).
КІНДРАЦЬКИЙ Богдан Ілліч – завідувач кафедри експлуатації та
ремонту автомобільної техніки (ІІМТ).
ЛИСЯК Георгій Миколайович – завідувач кафедри електричних систем та
мереж (ІЕСК).
Цінний подарунок
БЕВЗ Микола Валентинович – завідувач кафедри реставрації
архітектурної і мистецької спадщини (ІАРХ).
МАЛІНОВСЬКИЙ Антон Антонович – завідувач кафедри електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства (ІЕСК).
ПАВЛИШ Володимир Андрійович – перший проректор.
ШАЛАТА Степан Йосипович – директор Народного дому «Просвіта».
Нагороди Львівської обласної ради
Грамота
МЕДИКОВСЬКИЙ Микола Олександрович – директор Навчальнонаукового інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ).
ОСТАПЕНКО Олексій Іванович – професор кафедри адміністративного
та інформаційного права (ІНПП).
РОМАКА Володимир Афанасійович – професор кафедри захисту
інформації (ІКТА).
Цінний подарунок
АФТАНАЗІВ Іван Семенович – завідувач кафедри нарисної геометрії та
інженерної графіки (ІМФН).
МОРОЗ Олександр Іванович – директор Навчально-наукового інституту
екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В’ячеслава Чорновола
(ІЕПТ).
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Подяка
АЛЄКСЄЄВ Владислав Ігорович – доцент кафедри прикладної
математики (ІМФН).
ІВАЩУК Олександр Сергійович – асистент кафедри технології
органічних продуктів (ІХХТ).
ХОМА Іван Ярославович – доцент кафедри історії України та
етнокомунікацій (ІГСН).
ЩЕРБОВСЬКИХ Сергій Володимирович – старший науковий
співробітник науково-дослідної групи при кафедрі теоретичної радіотехніки
та радіовимірювань (ІТРЕ).
Нагороди Львівської міської ради
Почесна подяка від громади
ЯКУБЕНКО Василь Миколайович – доцент кафедри теоретичної
радіотехніки і радіовимірювань (ІТРЕ).
Пам’ятна монета Короля Данила Галицького
ХРОМ’ЯК Йосиф Якович – директор Інституту підприємництва та
перспективних технологій (ІППТ).
Нагороди Національної академії наук України
Відзнака «За сприяння розвитку науки»
БОБИЦЬКИЙ Ярослав Васильович – завідувач кафедри фотоніки (ІТРЕ).
КАЛЕНЮК Петро Іванович – директор Навчально-наукового інституту
прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН).
КОСТРОБІЙ Петро Петрович – завідувач кафедри прикладної
математики (ІМФН).
ЛОЗИНСЬКИЙ Орест Юліанович – завідувач кафедри електроприводу і
комп’ютеризованих електромеханічних систем (ІЕСК).
ПРУДИУС Іван Никифорович – директор Навчально-наукового інституту
телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки (ІТРЕ).
СТАДНИК Богдан Іванович – завідувач кафедри інформаційновимірювальних технологій (ІКТА).
ТРЕТЯК Корнилій Романович – директор Навчально-наукового інституту
геодезії (ІГДГ).
Відзнака «За підготовку наукової зміни»
ДУРЯГІНА Зоя Антонівна – завідувач кафедри прикладного
матеріалознавства та обробки матеріалів (ІІМТ).
ЗАЗУЛЯК Петро Михайлович – професор кафедри картографії та
геопросторового моделювання (ІГДГ).
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МАРЧЕНКО Олександр Миколайович – професор кафедри вищої геодезії
і астрономії (ІГДГ).
ПОХМУРСЬКА Ганна Василівна – завідувач кафедри зварювального
виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій (ІІМТ).
СТАХІВ Петро Григорович – завідувач кафедри теоретичної та загальної
електротехніки (ІЕСК).
Премія імені І. П. Пулюя
ФІТЬО Володимир Михайлович – професор кафедри фотоніки (ІТРЕ).
Нагороди Національної академії педагогічних наук України
«Григорій Сковорода»
КУЗЬМІН Олег Євгенович – директор Навчально-наукового інституту
економіки і менеджменту (ІНЕМ).
ЧЕРКЕС Богдан Степанович – директор Навчально-наукового інституту
архітектури (ІАРХ).
«Ушинський К. Д.»
КЛИМАНСЬКА Лариса Дмитрівна – завідувач кафедри соціології та
соціальної роботи (ІГСН).
МУКАН Наталія Василівна – завідувач кафедри іноземних мов (ІГСН).
Почесна грамота
ОРТИНСЬКИЙ Володимир Львович – директор Навчально-наукового
інституту права та психології (ІНПП).
ФЕЩУР Роман Васильович – завідувач кафедри технологій управління
(ІПДО).
ЮРИНЕЦЬ Оксана Василівна – доцент кафедри менеджменту організацій
(ІНЕМ).
Грамота
ВОЗНЯК Орест Тарасович – доцент кафедри теплогазопостачання та
вентиляції (ІБІД).
Відомчі відзнаки Міністерства освіти і науки України
Нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення»
ПОСАЦЬКИЙ Богдан Степанович – професор кафедри містобудування
(ІАРХ).
САНИЦЬКИЙ Мирослав Андрійович – завідувач кафедри будівельного
виробництва (ІБІД).
ШИШКА Олександр Володимирович – директор Науково-технічної
бібліотеки.
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Нагрудний знак «Відмінник освіти»
БУНЬ Ростислав Адамович – професор кафедри прикладної математики
(ІМФН).
ГУМНИЦЬКИЙ Ярослав Михайлович – професор кафедри екології та
збалансованого природокористування (ІЕПТ).
ДУНЕЦЬ Роман Богданович – завідувач кафедри спеціалізованих
комп’ютерних систем (ІКТА).
ЗАХАРЧИН Галина Миронівна – завідувач кафедри менеджменту
персоналу та адміністрування (ІНЕМ).
КАРИЙ Ігор Петрович – професор кафедри іноземних мов (ІГСН).
ПАРТИН Галина Остапівна – професор кафедри фінансів (ІНЕМ).
ТЕСЛЮК Василь Миколайович – професор кафедри систем
автоматизованого проектування (ІКНІ).
Подяка Міністерства освіти і науки України
АНТОНІВ Роман Осипович – завідувач лабораторії НДКІ ЕЛВІТ.
ЗАХАР’ЯШ Олександр Сергійович – доцент кафедри загальної фізики
(ІМФН).
КЛИМАШ Михайло Миколайович – завідувач кафедри телекомунікацій
(ІТРЕ).
КУРДИДИК Роман Васильович – старший науковий співробітник НДКІ
ЕЛВІТ.
ЛАЗЬКО Галина Вікторівна – завідувач відділу науково-організаційного
супроводу наукових досліджень.
МАЛАЩЕНКО Володимир Олександрович – в. о. завідувача кафедри
деталей машин (ІІМТ).
ПОДОЛЬЧАК Назар Юрійович – завідувач кафедри адміністративного та
фінансового менеджменту (ІПДО).
ФЕДІВ Євген Ігорович – доцент кафедри електропостачання
промислових підприємств, міст і сільського господарства (ІЕСК).
ЩУР Ігор Зенонович – професор кафедри електроприводу і комп’ютеризованих електромеханічних систем (ІЕСК).
Премія Обласної державної адміністрації та Обласної ради для
працівників наукових установ Національної академії наук України та
вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації Львівської
області
– для відомих учених і знаних фахівців за значні досягнення в галузі природничих,
технічних, гуманітарних і соціально-економічних наук, які сприяють подальшому розвитку
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науки, соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий
авторитет науковців Львівщини в Україні та у світі:

ЛОЗИНСЬКИЙ Орест Юліанович – завідувач кафедри електроприводу і
комп’ютеризованих електромеханічних систем (ІЕСК).
– 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:

АНДРУЩАК Назарій Анатолійович – асистент кафедри систем
автоматизованого проектування (ІКНІ).
БІЛЕЦЬКИЙ Юрій Олегович – асистент кафедри електроприводу та
комп’ютеризованих електромеханічних систем (ІЕСК).
ДОРОШКЕВИЧ Катерина Олегівна – доцент кафедри менеджменту і
міжнародного підприємництва (ІНЕМ).
КОРЕЦЬКИЙ Роман Миколайович – молодший науковий співробітник
науково-дослідної групи при кафедрі напівпровідникової електроніки (ІТРЕ).
КРАСІНСЬКИЙ Володимир Васильович – доцент кафедри хімічної
технології переробки пластмас (ІХХТ).
ЛАНЕЦЬ Олена Валеріївна – асистент кафедри деталей машин (ІІМТ).
ЛИСЕЙКО Ярослав Богданович – асистент кафедри історії України та
етнокомунікацій (ІГСН).
ПЕКАРЧУК Оксана Петрівна – асистент кафедри архітектурного
проектування (ІАРХ).
РУСИН Богдан Георгійович – асистент кафедри будівельного
виробництва (ІБІД).
САВЧИН Ігор Романович – асистент кафедри вищої геодезії та астрономії
(ІГДГ).
ШВЕЦЬ Роман Ярославович – асистент кафедри прикладної фізики і
наноматеріалознавства (ІМФН).
ШИШКОВСЬКИЙ Сергій Вікторович – асистент кафедри технологій
управління (ІПДО).
Академічна стипендія Президента України студентам вищих
навчальних закладів та аспірантам
ШПУР Ольга Миколаївна – аспірант третього року навчання (ІТРЕ).
Академічна стипендія імені М. С. Грушевського для студентів та
аспірантів вищих навчальних закладів
МАСЮК Андрій Сергійович – аспірант третього року навчання (ІХХТ).
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2.

РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Вступна кампанія 2015 р. у Львівській політехніці пройшла прозоро і
відкрито. Державне замовлення на прийом вступників за всіма освітньокваліфікаційними рівнями, формами навчання, напрямами та спеціальностями
підготовки було виконано.
Конкурсний відбір вступників на основі повної загальної середньої освіти
на навчання за освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки
бакалаврів і молодших спеціалістів здійснювався за рейтингом на підставі
результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), середнього бала
документа про освіту, творчих конкурсів і вступних випробувань для окремих
категорій вступників.
Списки рекомендованих вступників формувалися відповідно до
конкурсного бала вступника, але, на відміну від попередніх вступних
кампаній, з урахуванням пріоритетності, яку присвоювали кожній заяві
абітурієнти. Завдяки цьому одночасно на навчання за ОКР «бакалавр» було
рекомендовано більше вступників, аніж у 2014 р. Це пов’язано з тим, що
цього року кожен абітурієнт отримував лише одну рекомендацію до
зарахування на місця державного замовлення, за найвищим пріоритетом, на
який відповідно до конкурсного бала може бути зарахований. Така система
надання рекомендацій сприяла прозорості конкурсного відбору загалом.
У 2015 р. Умовами прийому до ВНЗ вперше впроваджено перехресний
вступ на ступінь магістра та ОКР «спеціаліст». Загалом цим правом у
Львівській політехніці скористалися 383 вступники, з яких 332 успішно
пройшли додаткове вступне випробування у формі співбесіди, фахове вступне
та іспит з іноземної мови та були зараховані на навчання.
У 2015 р. університет звертався до МОН України з приводу виділення
додаткових бюджетних місць під час вступної кампанії для виконання
соціальних завдань перед окремими соціально незахищеними категоріями
вступників, зокрема, для дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей (5 і більше
дітей), інвалідів 1–2 груп, учасників АТО, дітей учасників АТО та вимушених
переселенців з тимчасово окупованих територій. МОН України додатково
виділив університету 131 бюджетне місце для зазначених категорій вступників.
На перший курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра до приймальної комісії на виділені університетові відповідно
до обсягів державного замовлення МОН України 2196 місць на денну і 63
місця на заочну форми навчання подано і зареєстровано в електронних базах
даних системи «Абітурієнт» та ЄДЕБО відповідно 39263 заяви на денну
форму і 2131 заяву на заочну форму навчання загалом від 17924 абітурієнтів.
З них 24172 заяви від 12452 вступників подано електронним способом.
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Отже, загальний конкурс за поданими заявами на одне місце державного
замовлення становив: 18,80 заяви на денну і 12,04 на заочну форми навчання.
Найбільший конкурс за поданими заявами на одне місце державного
замовлення був на напрями підготовки денної форми навчання:
«Міжнародна інформація» – 134,2 заяви на одне місце;
«Психологія» – 125;
«Міжнародні відносини» – 118;
«Міжнародна економіка» – 91,2;
«Управління персоналом та економіка праці» – 87,6;
«Маркетинг» – 79;
«Туризм» – 77,2;
«Правознавство» – 75.
Найбільшу кількість заяв було подано на напрями підготовки:
«Комп’ютерні науки» – 2296 заяв;
«Програмна інженерія» – 2007 заяв;
«Правознавство» – 1877 заяв;
«Менеджмент» – 1817 заяв.

Рис. 2.1. Кількість заяв, поданих для вступу на навчання у 2015 р.

На місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, зараховано на
навчання:
– поза конкурсом з-поміж пільговиків загалом 138 осіб (132 особи – на
денну і 6 осіб на заочну форми навчання);
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– одного призера IІІ етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
З-поміж зарахованих на навчання лише 3 особи на денну і 20 осіб на
заочну форми навчання, які мали на це право, проходили вступні тестування в
університеті. Всі інші вступники, крім іноземних громадян, зараховані за
результатами ЗНО УЦОЯО.
З 479 випускників підготовчих курсів Інтелектуального навчальнонаукового центру професійно-кар’єрної орієнтації університету, які подали
заяви на участь у конкурсі до Львівської політехніки, зараховано 308 осіб (263
особи на місця державного замовлення і 45 осіб на навчання за власні кошти).
Із 12452 вступників, які подали заяви в електронній формі, студентами
стало 1622 (880 осіб за кошти держбюджету та 752 особи за кошти фізичних
та юридичних осіб).
Таблиця 2.1
Зараховано на навчання до університету
(разом з коледжами) у 2015 р.
ОКР, курс зарахування
Молодший спеціаліст
Бакалавр (на перший курс)
Бакалавр (на старші курси)
Спеціаліст
Магістр
Разом

Бюджет Комерція
1542
2259
98
559
1372
5795

606
2362
1214
744
1789
6715

Разом
2148
4586
1312
1303
3161
12510

Щодо кількості у
2014 р., %
107,67
96,69
101,23
59,12
134,80
98,49

Найвищий та найнижчий прохідні бали з 200 можливих на місця
державного замовлення денної форми навчання на різних напрямах
підготовки наведено на рис. 2.4 та рис. 2.5.
Найбільше вступників на комерційній основі на перший курс бакалавра
на базі ПЗСО денної форми навчання зараховано до таких інститутів:
ІНПП – 461 (2014 р. – 257; 2013 р. – 263) ос., ІНЕМ – 453 (302, 250) ос.,
ІКНІ – 253 (269, 222) ос., ІГСН – 196 (222, 160) ос., ІАРХ – 165 (115, 98) ос.,
ІМФН – 108 ос., ІГДГ – 106 ос.
Жодної особи не зараховано на навчання за власні кошти на напрями
підготовки: «Гідротехніка (водні ресурси)», «Пожежна безпека», «Теплоенергетика», «Атомна енергетика», «Iнженерне матеріалознавство», «Прикладна
механіка», «Зварювання», «Приладобудування», «Прикладна фізика», «Pадіотехніка», «Eлектронні пристрої та системи», «Радіоелектронні апарати».
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Рис. 2.2. Динаміка зарахування вступників за роками
(державне замовлення)

Рис. 2.3. Динаміка зарахування вступників за роками
(за кошти фізичних і юридичних осіб)

Кількість вступників, зарахованих до університету на перший курс денної
форми навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, порівняно із зарахованими у 2014 р., збільшилася на 58 осіб, або на 3,3 %.
На старші курси навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів найбільшу кількість вступників на навчання на основі ОКР
15

«молодший спеціаліст» зараховано до таких інститутів: ІПДО – 269 ос.,
ІНЕМ – 172 ос., ІБІД – 156 ос., ІКНІ – 148 ос., ІНПП – 144 ос.

Рис. 2.4. Найвищі прохідні бали вступників на місця державного замовлення
за напрямами у 2015 р.

Рис. 2.5. Найнижчі прохідні бали вступників на місця державного замовлення
за напрямами у 2015 р.

Серед зарахованих вступників за ОПП підготовки бакалаврів істотно зросла
частка вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст». Якщо у 2013 р.
зараховані вступники на денну форму навчання на основі ОКР «молодший
16

спеціаліст» становили 9 % від загальної кількості зарахованих на денну форму
навчання на ОПП бакалавра, а у 2014 р. – 17 %, то у 2015 р. – 24 %.

Рис. 2.6. Статистика зарахування вступників за ННІ у 2015 р.
(бакалаври на основі ПЗСО, за кошти фізичних осіб)

Рис. 2.7. Статистика зарахування вступників за ННІ у 2015 р.
(бакалаври на основі ОКР «молодший спеціаліст» за кошти фізичних осіб)
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На основі ОКР «молодший спеціаліст» у 2015 р. на денну форму
зараховано 957 ос. (у 2014 р. – 796 ос., у 2013 р. – 355 ос.).
Іноземних громадян за контрактом за ОПП підготовки бакалаврів
зараховано 54 ос.
Найбільшу кількість вступників на навчання за кошти фізичних та
юридичних осіб за ОПП підготовки спеціалістів, магістрів зараховано до
таких інститутів: ІНЕМ – 682 ос., ІКНІ – 641 ос., ІНПП – 518 ос., ІКТА –
330 ос., ІАРХ – 327 ос.

Рис. 2.8. Статистика зарахування вступників за ННІ у 2015 р.
(магістри та спеціалісти за кошти фізичних осіб)

Загалом на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами
підготовки спеціалістів і магістрів зараховано 4440 ос. Це на 2 % менше ніж
у 2014 р. Із них 1078 ос. є випускниками інших ВНЗ, це 15 % від усіх
зарахованих.
1300 ос. (25 %) з усіх випускників бакалаврату університету не
продовжили навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.
Основну частину цих випускників становлять особи, які навчалися на заочній
формі навчання (ІПДО, НКЦ, екстернат, ІДН).
За освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за контрактом
зараховано 21 іноземного громадянина.
Прийом на перший курс навчання за освітньо-професійною програмою
підготовки молодших спеціалістів у коледжах університету також відбувся
успішно – зараховано 1542 ос. (1513 – на денну і 29 – на заочну форми навчання).
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За кошти фізичних та юридичних осіб на перший курс навчання за
освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів в Інститут підприємництва та перспективних технологій і коледжі університету
зараховано 606 ос. (509 на денну і 97 на заочну форми навчання).
Загалом на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
молодших спеціалістів до університету та коледжів зараховано 2148 ос. Це на
7 % більше ніж 2014 р.
Отже, загалом на навчання до Львівської політехніки та коледжів у 2015 р.
зараховано 12510 ос., зокрема на навчання за кошти державного бюджету
зараховано 5795 ос. – 46 % від загальної кількості зарахованих, а на навчання
за кошти фізичних та юридичних осіб – 6715 ос. (відповідно 54 %).

3.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Сучасні реалії вимагають від випускника вищого навчального закладу
здатності генерувати ідеї, розуміти мету конкретного проекту та вміти
працювати в команді. Незалежно від попереднього досвіду, роботодавцеві
потрібне вміння науково обґрунтовувати проблеми, які необхідно вирішити.
Сучасний фахівець повинен також бути високоморальним, справжнім
Аристократом духу.
Культурно-просвітницька діяльність Національного університету «Львівська
політехніка», що ведеться паралельно з підготовкою висококваліфікованих
кадрів, спрямована на виховання професійно вишколеної еліти нації.
Стратегія Львівської політехніки у профорієнтаційній роботі полягає в
тому, що ця система заходів не обмежується лише агітацією під час поїздок
викладачів кафедр у школи. Інтелектуальний навчально-науковий центр
професійно-кар’єрної орієнтації будує свою просвітницьку роботу,
реалізуючи комплекс цілеспрямованого здійснення формувальних впливів, які
забезпечують мотиваційно-компетентнісний інтерес майбутнього суб’єкта
діяльності у сфері історично, соціально, економічно і психологічно фіксованих форм суспільної свідомості, на основі природних та сформованих у
нього особистісно-професійних якостей.
Для реалізації такої концепції профорієнтаційної роботи ми знайшли та
успішно реалізуємо на практиці нові форми співпраці з потенційними
абітурієнтами, їхніми батьками та громадянським суспільством загалом.
Дуже популярні у Львові та в усіх областях західного наукового
регіону проекти Львівської політехніки – Університет інтелекту «Біля
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Ратуші», який розпочався 26 вересня 2015 року, а також «Виховуємо
Аристократів духу», що реалізується спільно з Українською Грекокатолицькою Церквою. Ми не залишаємо поза увагою і найменших
громадян, зокрема, впродовж останніх років налагодилася активна цікава
співпраця з освітнім центром «ПОЛІТЕХНІК-ЕКОЛЕНД».
Можливості профорієнтаційної діяльності Львівської політехніки суттєво
зросли у зв’язку з активною участю ІННЦПКО у роботі кластера «Освіта»
Львівської міської ради.
За звітний період проведено чотири Дні знайомства з Львівською
політехнікою у форматі відеоконференцій із застосуванням найсучасніших
технічних досягнень (20 травня, 6, 13, 20 листопада 2015 року).
Національний університет «Львівська політехніка» здійснює профорієнтаційну роботу і традиційними методами. Динаміку зростання кількості
слухачів підготовчих курсів ІННЦПКО подано на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Динаміка зростання кількості слухачів ІННЦПКО

У загальну концепцію профорієнтаційної та просвітницької діяльності
Національного університету «Львівська політехніка» вагому частку вносить
Мала технічна академія наук, яка сприяє виявленню професійних зацікавлень
і обґрунтованості майбутнього вибору та залучення до навчання у Львівській
політехніці здібної, перспективної молоді. У Малій технічній академії наук
учнівська молодь отримує можливість здійснювати самостійну науководослідницьку роботу, виконувати дослідження в межах науково-пізнавальних
проектів. Для учнів з віддалених регіонів реалізовано можливість долучитися
до наукових досліджень через мережу Інтернет в режимі on-line.
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Отже, профорієнтаційна та культурно-просвітницька робота, яку
здійснює Національний університет «Львівська політехніка», перестала бути
лише засобом для агітації та запрошення молоді на навчання. Круглі столи,
майстер-класи, зустрічі з учнями та їхніми батьками, запрошення до участі в
заходах успішних випускників змінюють характер освітнього середовища та
сприяють на практиці ефективній виховній і культурно-просвітницькій роботі.
Успішна участь Львівської політехніки у фестивалях науки, ярмарках
кар’єри, освітніх ярмарках зумовила зацікавлення наших колег-освітян поза
межами України. Зокрема, на запрошення польської агенції POLIMEDIA,
товариства ExploRes та польського радіо RZESZOW Інтелектуальний
навчально-науковий центр професійно-кар’єрної орієнтації підготував
експозицію на ІІ інтерактивному святі знань «День дослідника» у Жешуві
(Польща).

4.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Формування контингенту студентів
Підготовка фахівців у Львівській політехніці у 2014/15 н.р. здійснювалась
за 66 напрямами підготовки та 132 спеціальностями, серед яких 128 магістерських спеціальностей.
Станом на грудень 2015 р. в університеті навчається 27,835 тис. студентів
(табл. 4.1.1).
Таблиця 4.1.1
Чисельність студентів Львівської політехніки (на грудень 2015 р.)
Форма навчання
Денна
Заочна
Екстернат
Разом

Кількість студентів
21 478
5 413
944
27 835

Упродовж звітного періоду збільшився (порівняно із 2013/14 н. р.)
контингент студентів денної форми навчання, одночасно зі зменшенням
кількості студентів заочної та екстернатної форм. У 2015 р. відповідно до
Закону України «Про вищу освіту» зарахування вступників на екстернатну
форму навчання не проводилося. Динаміку чисельності студентів Львівської
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політехніки без урахування студентів коледжів упродовж 2010–2015 рр.
наведено на рис. 4.1.1.

Рис. 4.1.1. Динаміка чисельності студентів упродовж 2010–2015 рр.

До лідерів серед інститутів за кількістю студентів – ІНЕМ, ІКНІ, ІКТА у
2015 р. долучився Навчально-науковий інститут права та психології
(рис. 4.1.2).

Рис. 4.1.2. Контингент студентів денної форми навчання
на грудень 2015 р.
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4.2. Організація навчального процесу
4.2.1. Ліцензування та акредитація освітньої діяльності
Упродовж 2014/15 н. р. ліцензовано магістерські спеціальності:
«Практична психологія (за видами)»;
«Бізнес-адміністрування»;
«Прикладна економіка»;
«Журналістика (за видами)»;
«Комп’ютерна хімічна інженерія»;
«Інженерія логістичних систем»
та напрям підготовки
«Психологія».
Збільшення кількості ліцензованих напрямів та спеціальностей у 2010–
2015 рр. відображено у табл. 4.2.1.
Таблиця 4.2.1
Кількість ліцензованих напрямів та спеціальностей у 2010–2015 рр.
Кількість
ліцензованих напрямів
ліцензованих спеціальностей

2010/11 2011/12
60
62
121

128

Навчальні роки
2012/13 2013/14
63
66
128

128

2014/15
67
132

Упродовж звітного періоду в університеті проведено акредитацію 10
напрямів підготовки, 15 спеціальностей ОКР «спеціаліст», восьми магістерських спеціальностей в навчально-наукових інститутах та шести спеціальностей ОКР «молодший спеціаліст» у коледжах університету.
4.2.2. Якість підготовки фахівців
Відповідно до системи забезпечення якості освітньої діяльності в
університеті у 2014/15 н. р. проведено оцінювання залишкових знань
студентів у формі комплексних контрольних робіт на ОКР «бакалавр» (за 67
напрямами підготовки), ОКР «спеціаліст» (за 84 спеціальностями) та ОКР
«магістр» (за 116 спеціальностями). Характеристику якості підготовки
бакалаврів, спеціалістів та магістрів за результатами комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін наведено на рис. 4.2.2.1 та 4.2.2.2.
23

Рис. 4.2.2.1. Характеристика якості підготовки бакалаврів
(за результатами комплексних контрольних робіт
з навчальних дисциплін)

Рис. 4.2.2.2. Характеристика якості підготовки спеціалістів та магістрів
(за результатами комплексних контрольних робіт
з навчальних дисциплін)
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4.2.3. Підсумки державної атестації студентів
Більшість випускників 2014/15 н. р. під час державної атестації показали
високий рівень теоретичних й практичних знань зі спеціальності, уміння та
навички їх застосування під час виконання конкретних наукових, технічних,
економічних та виробничих завдань (табл. 4.2.3.1).
Таблиця 4.2.3.1
Підсумки державної атестації випускників у 2014/15 н. р.
Освітньокваліфікаційний
рівень
«бакалавр» 2015 р.
«спеціаліст»,
«магістр» 2014 р.

Кількість
проекзаменованих
та атестованих
студентів
3111

Частка студентів,
які за підсумками державної
атестації отримали оцінку, %
«відмінно» «добре» «задовільно»
45,00
39,00
16,00

2763

53,00

32,00

Видано
дипломів
з відзнакою, %
5,00

15,00

20,00

Таблиця 4.2.3.2
Частка реальних дипломних проектів (робіт) та магістерських
кваліфікаційних робіт студентів денної форми навчання у 2014/15 н. р.

Інститути

ІАРХ
ІБІД
ІГДГ
ІГСН
ІЕСК
ІІМТ
ІКНІ
ІКТА
ІМФН
ІНЕМ
ІТРЕ
ІХХТ
ІЕПТ
ІНПП
ІППТ

з реальними проектними та
конструкторськотехнологічними
розробками, %
27
53
100
7
61
73
40
31
27
53
38
42
41
23
39

Частка ДП(Р)
виконаних на
замовлення
підприємств і
організацій, %
10
16
52
23
58
14
18
17
10
71
6
19
8
0
0
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рекомендованих
до впровадження,
%
20
45
55
33
64
63
24
26
27
69
27
32
66
0
46

Рис. 4.2.3.1. Підсумки державної атестації випускників у 2014/15 н.р.
(за навчально-науковими інститутами)

4.3.

Участь студентів у Всеукраїнській студентській олімпіаді

Всеукраїнська студентська олімпіада проводиться з метою поліпшення
якості підготовки фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді та
створення умов для її творчого зростання.
У першому етапі Олімпіади взяли участь 1808 студентів Львівської
політехніки, з яких 292 посіли призові місця:
І місце – 99 студентів (з 39 дисциплін, з 60 напрямів та спеціальностей);
ІІ місце – 100 студентів (з 38 дисциплін, з 62 напрямів та спеціальностей);
ІІІ місце – 93 студенти (з 35 дисциплін, з 58 напрямів та спеціальностей).
ІІ етап проводився серед переможців I етапу у базових вищих
навчальних закладах. У цьому етапі взяли участь 128 студентів університету
(рис. 4.3.1), з яких 22 посіли призові місця (рис. 4.3.2):
І місце – 8 студентів (з 4 дисциплін, з 4 напрямів та спеціальностей);
ІІ місце – 6 студентів (з 4 дисциплін, з 2 напрямів та спеціальностей);
ІІІ місце – 8 студентів (з 4 дисциплін, з 4 напрямів та спеціальностей).
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Рис. 4.3.1. Кількість учасників ІІ етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади

Рис. 4.3.2. Кількість призерів ІІ етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади
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Наказом МОН України університет призначено базовим вищим
навчальним закладом з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади:
• з навчальної дисципліни «Деталі машин» (ІІМТ, кафедра ДМ),
участь взяло 27 ос.;
• з напряму «Метрологія, стандартизація та сертифікація» (ІКТА,
кафедра МСС), участь взяло 51 ос.;
• зі спеціальності «Міжнародна економіка» (ІНЕМ, кафедра ММП),
участь взяли 19 ос.

4.4. Навчально-методичне забезпечення
У 2014/15 н. р. за планом видано 428 назв методичних матеріалів і
12 назв курсів лекцій. Позапланово видано 102 назви методичних
матеріалів і 19 назв курсів лекцій (рис. 4.4.1).

Рис. 4.4.1. Навчально-методичні видання, видані у Львівській політехніці

Силами кафедр видано 615 назв методичних матеріалів і 91 – курсів
лекцій (рис. 4.4.2).
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Рис. 4.4.2. Навчально-методичні видання, видані силами кафедр
Львівської політехніки

4.5.

Видавнича діяльність

У 2015 р. у Видавництві Львівської політехніки видано:
– 127 назв книжкових видань, з них 8 підручників, 75 навчальних
посібників;
– 31 монографія, 13 довідкових та інших книжкових видань;
– 19 збірників матеріалів і тез наукових конференцій;
– 19 тематичних випусків Вісника Національного університету
“Львівська політехніка”;
– 12 випусків дев’яти наукових журналів, зокрема восьми англомовних –
з хімії (“Chemistry and Chemical Technology”), економіки (“Economics,
Entrepreneurship, Management”), математики (“Mathematical Modeling
and Computing”), гуманітарних наук (“Historical and Cultural Studies”,
“Humanitarian Vision. Гуманітарні візії”), енергетики (“Energy
Engineering and Control Systems”), механіки і матеріалознавства
(“Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science”),
архітектури (“Architectural Studies”), чотири випуски міжвідомчих
науково-технічних збірників;
– 428 назв навчально-методичних видань.
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Започатковано й успішно апробовано в навчальному процесі три серії
збірників тестових завдань: для абітурієнтів; для вступників до Львівської
політехніки на рівень магістра; для поточних семестрових контролів. Зокрема,
перевидано 25 збірників тестів для магістрів.
Започатковано серію книг з історії Львівської політехніки: “Історія
хімічної, хіміко-технологічної освіти і науки у Львівській політехніці”,
“Видатні вчені-математики Львівської політехніки”. Серію продовжить
видання “Історія радіотехнічної освіти і науки у Львівській політехніці”, вже
підготовлене до друку.
Продовжено серію, присвячену пам’яті керманичів Політехніки: після
книг “Тільки двічі живемо… Юрій Рудавський. Особистість. Науковець.
Ректор” та “Ректор Гаврилюк: рух у часи “застою” готуються наступні
видання – спогади про Миколу Максимовича та Григорія Денисенка.
Загальний обсяг видавничої діяльності у 2015 р. становив 1,3 тис.
обліково-видавничих аркушів.
У поліграфічному центрі Видавництва Львівської політехніки у 2015 р.
виготовлено понад 1000 замовлень загальним накладом майже 800 тис.
примірників.
Видавничі потреби університету з року в рік зростають. Їх неможливо
задовольнити, не оновлюючи поліграфічну базу Видавництва Політехніки.
Зважаючи на економічну кризу в державі, програма модернізації поліграфічного обладнання розрахована на кілька років.
2015 р. придбано нову цифрову друкарську машину професійного класу.
Роботи щодо оновлення поліграфічної бази, пошуки обладнання і коштів
тривають.
Обсяг реалізації видавничих послуг та поліграфічної продукції
Видавництва Львівської політехніки у 2015 р. загалом перевищив 5,1 млн грн,
зокрема стороннім замовникам – майже 1,8 млн грн.
Щороку в Львівській політехніці відбувається конкурс монографій, підручників і навчальних посібників. Автори Політехніки друкують свої праці в різних
видавництвах, але книжки Видавництва Львівської політехніки щоразу належать
до переможців університетського конкурсу. 2015 р. з-поміж дев’яти переможців
вісім книжок – видані у Видавництві Львівської політехніки.
Видавництво Львівської політехніки стало успішним учасником 22-го
Форуму видавців у Львові. Три видання Видавництва відзначено особливими
нагородами:
• Спеціальну відзнаку міського голови Львова Андрія Садового отримала книга “Батькова рука”, яку впорядкував письменник, перекладач
Андрій Содомора.
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• Спеціальну відзнаку Малого журі освітян здобув навчальний посібник
Оксани Микитюк “Культура мовлення: особливості, завдання,
цікавинки”.
• Спеціальну відзнаку Президента Форуму Олександри Коваль отримав
альбом “Львівська політехніка на фотографіях” (укладачі Олександр
Шишка, Лілія Жук, за редакцією Юрія Бобала).
Варто відзначити ще одне досягнення – перемогу в конкурсі Львівської
міської ради на підтримку українськомовних книжкових видань львівських
видавництв. 2015 р. Видавництво Львівської політехніки вже вдруге взяло
участь у цьому конкурсі, організатором якого є Управління культури
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Видання Андрія
Содомори “Батькова рука” здобуло друге місце в номінації “Художня
література” та грошову премію у розмірі 21 тис. грн.
Видавництво наполегливо працює у сфері маркетингу та розповсюдження книжкової продукції університету. Успішно діють інтернет-сайт
Видавництва і мережа книгарень. Завдяки інтернет-сайту є змога замовляти
через “Друк на вимогу” навіть ті видання, наклад яких закінчився, або
видання минулих років.
Загальний обсяг реалізації видавничої продукції відділом маркетингу та
розповсюдження перевищував 1,5 млн грн, зокрема через мережу книгарень –
понад 1 млн грн.

4.6. Нові нормативні документи
Національного університету «Львівська політехніка»
У 2014/15 н. р. розроблені та набрали чинності такі нормативні документи Національного університету «Львівська політехніка»:
• Концепція освітньої діяльності Національного університету
«Львівська політехніка»;
• Положення про організацію освітнього процесу в Національному
університеті «Львівська політехніка»;
• Методика розподілу штатів науково-педагогічних та педагогічних
працівників Національного університету «Львівська політехніка»;
• Положення про оцінювання роботи науково-педагогічних працівників
кафедри та визначення їхніх рейтингів;
• Положення про визначення рейтингу кафедр Національного університету «Львівська політехніка»;
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• Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів;
• Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій Національного університету «Львівська політехніка»;
• Порядок організації навчання студентів за індивідуальними графіками;
• Порядок перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін
(модулів);
• Порядок переведення, відрахування студентів та поновлення відрахованих
осіб;
• Регламент обрання на посаду директора навчально-наукового інституту в Національному університеті «Львівська політехніка».

5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Університет щорічно закуповує комп’ютерне та периферійне обладнання. Загалом в університеті – 5359 комп’ютерів.
У 2015 р. згідно з планом закупівлі придбано комп’ютерне та
периферійне обладнання на загальну суму близько 10 млн грн. Зокрема, це –
705 комп’ютерів, 737 моніторів, 9 серверів, 50 мультимедійних проекторів,
222 принтери та сканери, 67 блоків безперебійного живлення. Отримано
64 комп’ютери та 5 ноутбуків у вигляді спонсорської допомоги від
закордонних партнерів.

Рис. 5.1. Динаміка розвитку парку
персональних комп’ютерів у 2012–2015 рр.
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Університет у 2014 р. повністю відмовився від використання антивірусного
програмного забезпечення Касперського і в 2014/15 н. р. закуплено 1300
ліцензій антивірусного програмного забезпечення ESET NOD Antivirus.
Ведеться робота з розвитку загальноуніверситетських інформаційних
систем:
• впроваджено в дослідну експлуатацію веб-систему «Електронні відомості»;
• впроваджено в дослідну експлуатацію електронний репозитарій
кваліфікаційних робіт студентів;
• проведено тестову експлуатацію нової версії інформаційної системи
«Абітурієнт», побудованої на основі веб-технологій;
• розпочато роботи щодо переведення інформаційних систем
«Деканат» та «Навчальні плани» на функціонування у веб-середовищі
з використанням консолідованої бази даних «Університет».
Активно впроваджуються веб-сервіси університету:
• здійснено повне під’єднання до підписки Google Apps for Education для
надання усім викладачам та студентам доступу до найсучасніших
служб корпоративної е-пошти, групової роботи, відеоконференцій та
відеотрансляцій;
• усі інститути під’єднано до підписки Microsoft Dream Spark, що надає
доступ до понад 150 одиниць системного та прикладного ПЗ Microsoft
(зокрема, Windows 7, 8 та 10);
• ведуться роботи щодо під’єднання усіх інститутів до онлайн-сервісів
Microsoft Office 365.
• введено в тестову експлуатацію онлайн-сервіс для перевірки
кваліфікаційних робіт студентів на наявність плагіату Unplag.com, а
також проведено підготовчі роботи до його інтеграції з електронним
репозитарієм кваліфікаційних робіт студентів;
• розроблено
веб-сайт
наукових
журналів
та
конференцій
(http://science.lp.edu.ua);
• започатковано функціонування внутрішнього порталу університету
(http://portal.local), який забезпечує: публікацію та пошук документів
нормативної бази діяльності університету; пошук електронних
контактів, координат підрозділів, працівників та студентів;
• розроблено внутрішній каталог ліцензійного та вільно вживаного
програмного забезпечення (http://soft.local), яке використовується в
університеті;
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• розроблено форми електронних документів за допомогою сервісу
Google Forms, зокрема для аналізу стану наповнення ВНС, створення
заявок на ліцензування і акредитацію тощо;
• у листопаді 2015 р. проведено Дні знайомства із навчально-науковими
інститутами університету у формі онлайн-трансляції на YouTube
каналі за допомогою сервісу Google Hangouts On-Air.
За 2015 р. в університеті використано 1767 ліцензій Windows та 2280
ліцензій на прикладне ПЗ з підписки Microsoft Dream Spark.

Рис. 5.2. Використання ліцензій Microsoft Dream Spark Windows та
на прикладне ПЗ Microsoft Dream Spark у 2015 р.

Завершуються роботи зі створення нової версії офіційного веб-сайта
університету, яка покликана задовольнити сучасні вимоги до практичності,
зокрема на мобільних пристроях, структурованості контенту та гнучкості
адміністрування.
Зросла активність навчально-методичної роботи викладачів у
віртуальному навчальному середовищі (ВНС) Львівської політехніки.
Загалом у ВНС 1394 сертифіковані електронні навчальні видання, з них
1362 – це електронні навчально-методичні комплекси, підготовані викладацьким складом університету, які мають сертифікат про визнання
методичними працями (табл. 5.1, рис. 5.3). 770 сертифікованих електронних
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навчально-методичних комплексів (ЕНМК) укладені одноосібно і 592 –
колективами авторів (рис. 5.4).
Таблиця 5.1
Кількість сертифікованих електронних навчально-методичних
комплексів у ВНС Львівської політехніки
(у навчально-наукових інститутах)
ІАРХ
ІБІД
ІГДГ
ІГСН
ІЕПТ
ІЕСК
ІІМТ
ІКНІ

28
ІКТА
50
ІМФН
42
ІНЕМ
156
ІНПП
40
ІПДО
20
ІППТ
25
ІТРЕ
122
ІХХТ
Разом в університеті: 1362

35
84
478
99
41
46
27
69

Рис. 5.3. Динаміка збільшення кількості сертифікованих електронних
навчально-методичних комплексів у ВНС Львівської політехніки у 2012–2015 рр.

Особливості використання електронних комплексів у навчальному
процесі, навчально-методична робота у інформаційних системах на платформі
Moodle є актуальними проблемами, що перебувають у полі зору науковопедагогічних працівників ВНЗ. Підтвердженням цього є зростання інтересу до
роботи науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології
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у вищій школі», яка вже всьоме відбулася (17–19 листопада 2015 року) в
Львівській політехніці.

Рис. 5.4. Частки сертифікованих електронних навчально-методичних комплексів,
укладених одноосібно та колективами авторів

Інформаційна діяльність бібліотеки була спрямована на забезпечення
доступності, повноти, оперативності отримання інформації, зокрема:
• в Електронному науковому архіві на кінець 2015 р. міститься
28 489 документів, кількість звернень до цього електронного ресурсу
за рік – 326 186;
• бази даних електронного каталогу містять 432 755 бібліографічних
записів; за 2015 р. до електронного каталогу внесено 46 993 записи;
• проведено заходи для підготовки оцифрування фондів бібліотеки;
• розроблено інтерактивні робочі столи автоматизованих робочих
місць у електронному та гібридному читальних залах;
• розроблено програмну систему для проведення інвентаризації
штрихкодованого фонду бібліотеки;
• тривали тестові доступи до ресурсів і баз даних: бази періодичних
видань East View, повнотекстової бази BioOne з галузей біологічних,
екологічних і природоохоронних наук, щомісячного журналу Pediatric
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Neurology Briefs, ресурсів електронної бібліотечної системи «Лань»,
бази даних огляду ЗМІ Polpred.com.
Налагоджено систему відеоспостереження в головному корпусі та в
Науково-технічній бібліотеці.
В аудиторії 226 головного корпусу впроваджено програмно-апаратні
засоби відеотрансляції, що дає змогу працівникам університету проводити
вебінари, відеоконференції, відеотрансляцію актуальних заходів (захистів
докторських дисертацій), створювати відеоархіви.
На кінець 2015 р. до телекомунікаційної мережі університету входять
143 комутаційні пункти, 614 комутаторів, 10089 точок доступу до мережі
(табл. 5.2–5.4).
Таблиця 5.2
Розбудова комп’ютерної мережі
в корпусах Львівської політехніки
Навчальний корпус
Головний корпус
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№ 6а
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
№ 14
№ 15
№ 16
№ 17
№ 18
№ 19
№ 20
№ 21
№ 22

комутаційних пунктів
7
5
3
1
10
5
3
2
1
2
2
1
2
–
3
1
–
1
–
1
7
1
–
1
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Кількість
комутаторів
96
10
12
5
43
21
4
2
3
11
3
7
10
–
51
2
–
1
–
2
14
3
–
1

точок доступу
796
140
272
102
1048
468
62
37
56
237
59
133
164
–
188
35
–
18
–
15
305
46
–
17

Продовження табл. 5.2
Навчальний корпус
№ 23
№ 23а
№ 24
№ 25
№ 26
№ 27
№ 28
№ 29
№ 30
№ 31
№ 32
№ 33
№ 34

комутаційних пунктів
2
1
–
–
–
1
6
в проекті
–
–
1
1
3

Разом

74

Кількість
комутаторів
1
2
–
–
–
2
19
–
–
–
9
1
10
345

точок доступу
7
72
–
–
–
48
403
–
–
–
152
16
204
5100

Таблиця 5.3
Розбудова комп’ютерної мережі
у гуртожитках Львівської політехніки
Гуртожитка
№1
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
№ 14
№ 15

комутаційних пунктів
1
3
4
6
1
6
10
4
10
5
9
1
3
3

Разом

66

Кількість
комутаторів
1
20
20
27
1
14
43
13
35
27
19
1
21
21
263

38

точок доступу
–
414
410
471
5
197
875
241
711
595
326
–
412
287
4944

Таблиця 5.4
Розбудова комп’ютерної мережі
поза межами Львівської політехніки
Кількість
Назва об’єкта

розподільних
пунктів

комутаторів

точок
доступу

3
1

10
4

204
45

1

1

-

Інститут екології, природоохоронної
діяльності та туризму ім. В. Чорновола
Львівська академічна гімназія
Львівський державний університет
внутрішніх справ МВС України
Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України
Апеляційний суд Львівської області
Технологічний коледж Національного
університету «Львівська політехніка»
Львівський технікум залізничного
транспорту
Разом

у проекті
у проекті
у проекті

5

у проекті
15

249

З метою впровадження системи реєстрації розпорядчих документів у
структурі ЦІЗ створено відділ впровадження системи електронного документообігу.
Змінено підхід до роботи з Єдиною державною електронною базою з
питань освіти (ЄДЕБО), зокрема у деканати передано функції ведення актуального контингенту студентів. Це істотно пришвидшило процес формування
замовлення на виготовлення студентських квитків та дипломів про вищу
освіту. Для координації роботи з ЄДЕБО у структурі ЦІЗ створено відділ
обслуговування Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Належну якість інформаційного середовища – доступність, повноту
інформації, оперативність та комфортність отримання інформації забезпечує
Науково-технічна бібліотека (НТБ).
Науково-технічна бібліотека. Книжково-журнальний фонд НТБ нараховує 1 853 310 примірників документів на 1.12.2015 р.
Упродовж 2015 р. фонд бібліотеки поповнився на 23 013 примірників
(14 886 назв), з яких 21 529 примірників – українською мовою (94 % усіх
надходжень).
На придбання літератури у книготорговельній мережі витрачено 4640 грн
(91 прим.). Бібліотека передплачує електронні книги видавництва «Центр
навчальної літератури», на які витрачено 10850 грн.
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У звітному році передплачено:
– у першому півріччі 2015 р. 178 назв газет та журналів, з них 120 –
українських журналів, 27 – російських журналів (серед яких – 8 реферативних журналів) загалом на 300 290 грн.
– у другому півріччі 2015 р. 183 назви газет та журналів, з них 106 –
українських журналів, 48 – російських журналів (з яких 16 реферативних журналів) та 6 назв електронних версій реферативних
журналів ВІНІТІ) на загальну суму 668 027 грн.
Загалом за 2015 р. на передплату періодичних видань витрачено 968 318 грн.

Рис. 5.5. Надходження до фонду документів НТБ у 2010–2015 рр.

Електронний каталог бібліотеки налічує понад 432 тис. записів, що
охоплює понад 1 млн 30 тис. примірників бібліотечного фонду. Бібліотека
веде базу даних «Праці вчених Львівської політехніки», яка сьогодні вже
містить понад 30 тис. публікацій.
У бібліотеці продовжується робота з поповнення електронного архіву
наукових публікацій працівників Політехніки. Архів уже містить близько
28 тис. повнотекстових електронних документів. За рік в архів внесено
близько 5000 документів.
У бібліотеці працюють два спеціалізовані читальні зали (електронний та
гібридний) з 23 автоматизованими робочими місцями для користувачів бібліотеки, що забезпечують доступ до онлайнових наукових інформаційних ресурсів.
Упродовж звітного року користувачам НТБ було надано доступ до:
– електронних повнотекстових книг видавництва «Центр учбової
літератури»;
– ресурсів електронної бібліотеки друкованої періодики PressPoint.
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Рис. 5.6. Кількість записів у електронному каталозі НТБ

Рис. 5.7. Кількість записів у електронному архіві НТБ

Протягом року тривали тестові доступи до ресурсів і баз даних:
наукометричної та реферативної бази Web of Science, бази періодичних
видань East View, «Кассіопея», повнотекстової бази BioOne з галузей біологічних, екологічних і природоохоронних наук, щотижневого електронного
журналу The New England Journal of Medicine, щомісячного журналу Pediatric
Neurology Briefs, колекції авторитетного світового економічного контенту
IMF eLibrary, економічного порталу Business Monitor International, книжкового
порталу «Кассіопея – сузір’я українських книжок», електронної бібліотечної
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системи BOOK.ru, ресурсів електронної бібліотечної системи «Лань»,
електронної колекції Консорціуму JSTOR, бази даних огляду ЗМІ Polpred.com.
Електронними книгами, журналами з цих ресурсів скористалось близько
4000 ос.
У 2014/15 н.р. продовжувалася робота над розкриттям історичних фондів
НТБ, проблемами бібліотекознавства та створенням електронно-інформаційного
середовища бібліотеки як наукової бази для інформаційного супроводу
науково-дослідного та начального процесів.

6. ПОПИТ НА ВИПУСКНИКІВ
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЇХ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Робота відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом спрямована
на сприяння працевлаштуванню студентів та випускників, моніторинг ринку
праці західного регіону України, налагодження співпраці з роботодавцями,
пошук робочих місць для студентів та випускників університету й організацію
усіх видів практики студентів університету.
Рівень працевлаштування та кар’єрний ріст випускників університету є
важливим показником для визначення рейтингу університету, встановлення
обсягів державного замовлення, формування напрямів наукових робіт за
замовленням виробництва, можливостей підвищення рівня професійнопрактичної підготовки фахівців загалом.
Попит на випускників визначається кількістю договорів про співпрацю та
співробітництво, тристоронніх угод на підготовку та працевлаштування
випускників, вакансій, заявлених підприємствами на ярмарках кар’єри,
запитів підприємств, які надходять в університет, відсотком студентів, які
проходять практику на підприємствах потенційних роботодавців, тощо.
Для налагодження прямих контактів з роботодавцями у співпраці з
Обласним центром зайнятості відділ працевлаштування організував і провів
дев’ять ярмарків кар’єри, зокрема, в 2015 р. – два ярмарки кар’єри (25-й
13.05.2015 р. і 26-й 10.10.2015 р.). 26-й ярмарок проведений під час Міжнародних днів освіти дорослих на Львівщині у співпраці з Німецьким
об’єднанням народних університетів (DVV International). Постійно відбуваються презентації компаній-роботодавців для студентів старших курсів
університету. Зокрема, в 2015 р. проведено презентації компаній «Keel
Solution», «Zoom Support», «Nestle Business Services», «Ericpol» та інших.
Динаміка участі підприємств-роботодавців у роботі ярмарків кар’єри за
2011–2015 рр. подана на рис. 6.1.
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Рис. 6.1. Динаміка чисельності роботодавців – учасників ярмарків кар’єри,
організованих Львівською політехнікою

Динаміку кількості вакансій для претендентів на працевлаштування,
зокрема випускників ВНЗ, які подали роботодавці – учасники ярмарків
впродовж останніх років, показано на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Результати проведення ярмарків кар’єри

Відділ працевлаштування та зв’язків з виробництвом оперативно відображає та оновлює інформацію щодо можливостей стажування, проходження
43

практики та працевлаштування студентів на сайті університету на сторінці
відділу працевлаштування в розділі «Пропозиції роботи і кар’єри».
В університеті запроваджено налагодження партнерських зв’язків з
підприємствами (установами, організаціями) з укладанням угод про
співпрацю, партнерство і ділове співробітництво, у яких передбачене
стажування, проходження практики та працевлаштування студентів. У зв’язку
зі скасуванням положень Постанови КМ від 22.08.1996 р. № 992 роботу з
укладання таких угод, налагодження тіснішої співпраці з партнерами
необхідно активізувати, оскільки їх перелік вимагає Міносвіти для розгляду
обсягів держзамовлення.
Крім того, об’єднання зусиль університету і бізнесу дає можливість
підвищити рівень професійно-практичної підготовки фахівців, здатних
конкурувати на ринку праці.
Одним з напрямів співпраці з бізнесом є утворення спільних навчальних
лабораторій. У Львівській політехніці відкрито лабораторії з Java і
лабораторія з баз даних компанії «EPAM Systems», лабораторія компанії
«GlobalLogic», спеціалізована комп’ютерна лабораторія компанії «Dinamica
Generale», лабораторія компанії «Comarсh», навчально-наукова лабораторія
компанії «АВВ», лабораторії компаній «Джейбіл», «Bosh», «Галичфарм»
тощо. Досвід такої співпраці потрібно також розширювати.
Упродовж останніх років скерування на роботу випускникам університету бюджетної форми навчання надавалося згідно з укладеними тристоронніми угодами (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Кількість випускників, які отримали скерування
згідно з укладеними угодами, %
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У Львівській політехніці розроблена і впроваджується інформаційноаналітична система «Випускник–працевлаштування» (ІАСВП), 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 проводити за кодами ЄДРПОУ. Станом на грудень 2015 р. в
банк даних інформаційно-аналітичної системи «Випускник – працевлаштування» внесено інформацію про 34780 підприємств (установ,
організацій) – потенційних роботодавців випускників університету, а також
баз проходження практики. Базу даних потенційних роботодавців постійно
доповнюють й оновлюють співробітники відділу працевлаштування та
зв’язків з виробництвом. Уся документація щодо проходження практики
студентами Львівської політехніки оформляється тільки з використанням
інформаційно-аналітичної системи.
Підвищенню рівня працевлаштування студентів та кар’єрного зростання
випускників сприяє організація стажування студентів та проходження
практики поза межами університету (на базах практики потенційних роботодавців). Інформацію щодо проходження практики студентів за навчальнонауковими інститутами подано на рис. 6.4.

Рис. 6.4. Відсоток студентів, які проходили практику в 2014/2015 н. р.
на підприємствах потенційних роботодавців
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Для обміну досвідом з питань ринку праці та працевлаштування
випускників співробітники відділу постійно беруть участь у роботі
конференцій, круглих столів, нарад різного рівня, тематичних зустрічей.
Опубліковано 13 робіт з питань стажування студентів, працевлаштування випускників, їх адаптації на виробництві та кар’єрного зростання,
вивчено 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
навчальними планами підготовки студентів фахового рівня підготовки з
2013–14 н. р. впроваджена дисципліна «Чинники успішного працевлаштування за фахом». Курс викладають для студентів ІНЕМ, його мета –
сформувати в студентів навички 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, у тренінгах і презентаціях роботодавців, які проводяться
у Львівській політехніці за сприяння відділу працевлаштування та зв’язків
з виробництвом. Індивідуальні роботи з цього курсу мають обов’язкове
творчо-аналітичне спрямування.

7. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Наукова діяльність у Національному університеті «Львівська політехніка» проводиться за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
України. У 2015 р. наукові колективи університету виконували:
• 31 науково-дослідну роботу (14 фундаментальних та 17 прикладних),
з яких три – комплексні, спільно з науковцями Вінницького
національного технічного університету, Львівського національного
університету імені Івана Франка, Національного гірничого університету і Національного університету «Харківський політехнічний
інститут» (відповідно до тематичного плану наукових досліджень і
розробок, які фінансуються за кошти державного бюджету МОН
України);
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• три гранти Президента України для підтримки молодих учених
(кандидатів і докторів наук);
• п’ять спільних проектів за міждержавними угодами (міжнародні
проекти під егідою МОН України);
• понад 250 господарських договорів.

Рис. 7.1. Кількість НДР, які виконувались в університеті в 2011–2015 рр.

Загальний обсяг фінансування робіт, виконаних у 2015 р., становить
17600,247 тис. грн:
• 8374,521 тис. грн – фінансування із загального фонду державного
бюджету;
• 9225,726 тис. грн – надходження до спеціального фонду (станом на
1 грудня 2015 р.).
Коефіцієнт співвідношення обсягу надходжень до спеціального фонду та
обсягу фінансування із загального фонду державного бюджету в звітному
періоді становить 1,1 (у 2014 р. цей коефіцієнт становив 0,7).
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Рис. 7.2. Співвідношення обсягів коштів, залучених до виконання НДДКР
(спецфонд), та бюджетних коштів (загальний фонд державного бюджету)

Динаміку обсягів надходжень упродовж 2011–2015 рр. подано на рис. 7.3.

Рис. 7.3. Обсяги надходжень за наукову діяльність у 2011–2015 рр.
Наукова робота проводиться і в межах індивідуальних планів викладачів
(кафедральна тематика, зареєстрована в УкрІНТЕІ). У 2015 р. в університеті
виконувались 148 кафедральних НДР (з них 21 НДР завершується в
поточному році). Загалом упродовж останніх п’яти років у Національному
університеті «Львівська політехніка» виконувалися 364 кафедральні науководослідні роботи.
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Рис. 7.4. Кількість кафедральних НДР, які виконувались
у навчально-наукових інститутах університету в 2015 р.

Отримано охоронні документи (патенти) на об’єкти інтелектуальної
власності, які створили близько 200 винахідників, серед яких є студенти.
Для забезпечення правової охорони результатів науково-дослідних робіт,
що виконувались у підрозділах Львівської політехніки, в Державну службу
інтелектуальної власності за звітний період подано 80 заявок на видання
патентів на винаходи та корисні моделі. Отримано 75 патентів, з них на
винаходи – 21, а також три свідоцтва про реєстрацію авторського права. У
Державному реєстрі свідоцтв України зареєстровано одне Свідоцтво про
реєстрацію знака для товарів та послуг. Сьогодні діють три ліцензійні угоди
на право використання об’єктів інтелектуальної власності (власник –
Львівська політехніка).

Рис. 7.5. Патент та свідоцтво
про реєстрацію комп’ютерної програми
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Рис. 7.6. Винахідницька діяльність університету в 2011–2015 рр.

Результати наукових досліджень, що проводили науковці Львівської
політехніки в 2015 р., відображено у 84 монографіях, 21 підручнику,
124 навчальних посібниках, шести словниках, 5211 наукових публікаціях
(2324 наукові публікації у фахових виданнях України та 724 наукові
публікації у виданнях, що входять до наукометричних баз даних).

Рис. 7.7. Видавнича діяльність університету в 2011–2015 рр.

За останні п’ять років спостерігається позитивна динаміка збільшення
кількості публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз
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даних (рис. 7.8). Водночас у 2015 р. зменшилась і кількість публікацій у фахових
виданнях України. Очевидно, це пояснюється переорієнтацією науковців на
закордонні видання та видання, що входять до наукометричних баз даних.

Рис. 7.8. Кількість публікацій науково-педагогічних та наукових працівників
університету в 2011–2015 рр.

У 2015 р. у Національному університеті «Львівська політехніка»
утворено п’ять журналів: журнали «Architectural studies / Архітектурні
дослідження» (ІАРХ), «Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and
Materials Science / Український журнал із машинобудування і матеріалознавства» (ІІМТ) та «Energy Engineering and Control Systems / Енергетика та
системи керування» (ІЕСК), уже видаються та готуються випуски перших
номерів журналів «Environmental Problems / Екологічні проблеми» (ІЕПТ) та
«Advances in Cyber-Physical Systems / Досягнення у кіберфізичних системах»
(ІКТА) – готується випуск першого номера. У звітному році:
• 21 наукове видання Львівської політехніки внесено до Переліку
наукових фахових видань України;
• видано 28 випусків тематичних серій Вісника Національного університету «Львівська політехніка», чотири випуски міжвідомчих науковотехнічних збірників, збірник наукових праць, 14 випусків наукових
журналів.
За показниками Рейтингу вищих навчальних закладів України «Наука
України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus» (станом на
26 липня 2015 р., в основі якого оцінювання ВНЗ за індексом Гірша)
Національний університет «Львівська політехніка» посідає десяте місце серед
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124 ВНЗ України (індекс Гірша (h-індекс) – 29; кількість публікацій у Scopus –
3142; кількість цитувань у Scopus – 5931).

Рис. 7.9. Випуск наукових періодичних видань у 2011–2015 рр.

Осередками інформаційного наукового обміну між вітчизняними та
зарубіжними фахівцями, налагодження співпраці для проведення спільних
наукових досліджень,
спільної підготовки та виконання міжнародних
проектів, а також залучення талановитої молоді до науково-дослідної роботи є
наукові та науково-технічні заходи.
Протягом 2015 р. Львівська політехніка організувала та провела 42
наукові заходи, 30 з них міжнародні, зокрема:
• Міжнародний науковий конгрес «Сучасні напрямки у хімії, біології,
фармації і біотехнології» за участю науковців із України, Польщі,
Німеччини, Швейцарії, Іраку. Особливої значущості Конгресу надала
участь у ньому лауреата Нобелівської премії в галузі хімії, професора
Роалда Гоффмана (він виступив із науковою доповіддю та провів
відкриту науково-популярну лекцію).
• ХVI Міжнародна конференція «Обчислювальні проблеми електротехніки» за участю українських, польських та іранських науковців
(робоча мова конференції – англійська).
• ХІ Міжнародна науково-практична конференція «ІКТ в освіті, дослідженнях та індустріальних застосуваннях» ICTERI-2015 за участю
науковців з Італії, Австрії, Словаччини, Німеччини, Нідерландів,
Іспанії, Франції, США, України. До організації заходу були залучені
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університети країн ЄС, які співпрацюють з українськими вищими
навчальними закладами.

Рис. 7.10. Організація наукових та науково-технічних заходів у 2011–2015 рр.

Молоді науковці Львівської політехніки також активно публікують
результати своїх досліджень. У 2015 р. за їхньої участі видано 43 монографії,
34 навчальні посібники і три підручники, 3313 наукових публікацій.

Рис. 7.11. Видання монографій, навчальних посібників
та підручників за участю молодих науковців у 2011–2015 рр.
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Міжнародна наукова співпраця
Львівська політехніка активно розвиває міжнародну наукову співпрацю:
бере участь у виконанні міжнародних проектів, грантів, господарських
договорів; співпрацює із закордонними вищими навчальними закладами та
установами в межах укладених угод про співпрацю; бере участь у конкурсах
на здобуття міжнародних грантів (як індивідуальних, так і колективних) тощо.
У 2015 р. науковці Львівській політехніки виконували:
• вісім колективних міжнародних грантів, наукових проектів (за рахунок
коштів закордонних установ, фондів і в межах наукових програм ЄС);
• п’ять дослідницьких проектів (забезпечене безоплатне використання
унікального обладнання Європейської синхротронної лабораторії ESRF
(Франція), Міжнародної лабораторії сильних магнітних полів і низьких
температур (Польща) та Синхротронної лабораторії ALBA (Іспанія));
• п’ять спільних проектів за міждержавними угодами (міжнародні
проекти під егідою МОН України);
• сім міжнародних господарських договорів.
Обсяг надходжень становить близько 2,7 млн грн.
Здобуто дев’ять індивідуальних грантів на наукове стажування та проведення досліджень за кордоном (зокрема, стипендія програми імені Фулбрайта, стипендії Австрійської та Німецької служб академічних обмінів,
стипендія Міжнародного вишеградського фонду). Понад 150 наукових
працівників університету виїжджали за кордон з метою проведення наукових
досліджень, стажування, участі у міжнародних наукових конференціях,
форумах. Подано 51 заявку на здобуття грантів.
Діють понад 100 комплексних угод про співпрацю у науковій і освітній
діяльності з провідними університетами та науковими установами і
компаніями Європи, Америки та Азії. Серед укладених у 2015 р. – угоди з
університетом Вюрцбурга та Компанією Decision Optimization GmbH
(Німеччина), Об’єднанням виробників литих виробів KOM-CAST (Польща),
Політехнічним інститутом м. Лейрія (Португалія).
З метою забезпечення виконання завдань Рамкової програми з наукових
досліджень та інновацій Європейського Союзу «Горизонт 2020» за наказом
Міністерства освіти і науки України на базі Національного університету
«Львівська політехніка» функціонує Національний контактний пункт «Дії
Марії Склодовської-Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єри», далі
НКП (наказ МОН України № 285 від 13 березня 2015 р.).
Основні напрями роботи НКП:
• інформаційний супровід за тематичним напрямом «Дії Марії
Склодовської-Кюрі» пріоритету «Передова наука» програми
«Горизонт 2020»;
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• надання консультаційних послуг щодо конкурсів, умов участі, вимог
до подання проектних пропозицій;
• організація та проведення навчальних семінарів, інформаційних днів;
• підтримка та змістове наповнення створеної веб-сторінки НКП;
• видання бюлетенів та інформаційних матеріалів.

Рис. 7.12. Кількість НДР у межах міжнародної наукової співпраці (колективні
гранти, наукові проекти, спільні проекти відповідно до міждержавних угод,
міжнародні госпдоговори), за якими отримано надходження (у тис. грн) до
спецфонду університету, а також кількість поданих заявок на здобуття грантів

Рис. 7.13. Заявки, подані у 2015 р. на здобуття міжнародних грантів
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У 2015 р. за напрямом діяльності НКП:
• надано консультації науковцям і представникам установ НАН України
та вищих навчальних закладів Львова, Києва, Луцька, Сум, Полтави,
Дніпропетровська (зокрема, щодо пошуку конкурсів у програмі
«Горизонт 2020» за тематиками «Інформаційна безпека», «Інновації у
сфері водопостачання», «Сонячна енергія», «Підвищення рівня техногенної та екологічної безпеки промислових виробництв», «Нанотехнології у процесах гасіння полум’я», «Створення дослідних інфраструктур», «Апаратні засоби опрацювання інформації», «Прилади для
вимірювання параметрів радіаційного випромінювання», «Безпека
інформаційних технологій»; конкурсів, фінансових аспектів Робочої
програми «Дії Марії Склодовської-Кюрі» на 2016–2017 рр.; інформації
за програмою ERASMUS+ та Жана Моне);
• організовано та проведено два семінари;
• взято участь у двох нарадах з представниками бізнесу;
• змістовно наповнено веб-сторінку НКП (http://horizon2020.lpnu.ua/) та
видано два інформаційні бюлетені (рис. 7.14);
• взято участь у дев’яти заходах національної мережі НКП, заходах,
організованих МОН України та ЄС.

Рис. 7.14. Інформаційні матеріали НКП, видані у 2015 р.
Наукова робота студентів
Великого значення в університеті надають науково-дослідній роботі студентів, організовуваній у межах навчального процесу та у позанавчальний час.
У 2015 р. до виконання науково-дослідних робіт залучено понад
4900 студентів, з них 56 студентів з оплатою із загального фонду бюджету, 18
студентів зі спеціального фонду. За участю студентів подано сім заявок на
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видавання патентів на винаходи, отримано сім рішень про видавання патентів
та сім охоронних документів.
Осередками наукових ініціатив студентів Львівської політехніки, у яких
найповніше розкривається їхня індивідуальність і творчі здібності, є наукові
гуртки, проблемні групи, студентські наукові товариства та студентські клуби,
серед яких, зокрема, студентський науково-дискусійний гурток «Конституціалізм», студентський гурток «Студентський кіноклуб», студентське наукове
товариство зварювальників «Галицькі леви» та студентський науково-дослідний гурток «Ґрунтознавство та охорона земель», студентський науковий
гурток з біомедичної електроніки тощо.
Результати наукових досліджень студенти оприлюднюють під час наукових заходів (на конференціях, семінарах), а також відображають у наукових
публікаціях.
Упродовж 2015 р. понад 2700 студентів взяли участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських конференціях (з них понад 2000 студентів –
учасники 73-ї Студентської науково-технічної конференції Національного
університету «Львівська політехніка»), 450 студентів – у конкурсах наукових
робіт, 200 студентів архітектурних спеціальностей взяли участь у виставках.
Останніми роками спостерігається позитивна динаміка збільшення
кількості наукових публікацій студентів (рис. 7.15). У звітному періоді опубліковано 1560 праць, 796 з яких самостійно підготували студенти.

Рис. 7.15. Кількість публікацій студентів у 2011–2015 рр.

Рівень наукових робіт студентів підтверджується перемогами
конкурсах. За звітний період студенти Львівської політехніки здобули:
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у

• 101 перемогу у всеукраїнських конкурсах (зокрема, у Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук 2014/15 н. р., Всеукраїнському конкурсі «Професіонали майбутнього», Загальнонаціональному конкурсі стипендіальної програми «Завтра.ua»);
• 31 призове місце у міжнародних конкурсах, змаганнях та олімпіадах
(серед яких Міжнародний чемпіонат «Золотий байт-2015», Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика).
Підтвердженням успіхів студентів у навчанні та науковій роботі є понад
60 премій та стипендій. У 2015 р. студенти Львівської політехніки здобули,
зокрема, академічні стипендії Президента України та Кабінету Міністрів
України, іменні стипендії Верховної Ради України, обласні іменні премії
ім. В’ячеслава Чорновола, обласну іменну премію ім. Героя України Бориса
Возницького, стипендії ТзОВ «ДТЕК» за Стипендіальною програмою
ім. Ю. Г. Бочкарьова, стипендії «Завтра.ua 2014/2015».
З метою популяризації науки серед молоді у Львівській політехніці у
квітні 2015 р. проведено науковий захід «Наукові фестини у Львівській
політехніці». На відкритих майданчиках були розгорнуті павільйони «Наука:
крок за кроком», де у доступній формі демонстрували різноманітні закони
фізики, хімії, біології тощо. Кожен із відвідувачів мав змогу поринути у вир
цікавих наукових експериментів та технічних досягнень, відвідати майстеркласи, лекції та семінари, долучитися до діалогу із провідними науковцями
університету, а також взяти участь в інтерактивних квестах, конкурсах та
змаганнях.

Рис. 7.16. Наукові фестини у Львівській політехніці
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8. ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ
ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
Виконуючи «Комплексну програму підготовки науково-педагогічних та
наукових кадрів Національного університету «Львівська політехніка» на
2011–2015 рр.», Львівська політехніка здійснює підготовку та атестацію
кадрів вищої наукової кваліфікації (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Кількість докторських та кандидатських дисертацій, які захистили
працівники, докторанти та аспіранти Національного університету
«Львівська політехніка» упродовж 2011–2015 рр.

Зокрема, у 2015 р. працівники, докторанти та аспіранти університету,
за результатами виконання програми, захистили 19 докторських та
122 кандидатські дисертації (рис. 8.1).
У звітному році розподіл дисертацій, які захистили працівники,
докторанти та аспіранти Національного університету «Львівська
політехніка» за напрямами наук, був таким.
Найбільших успіхів у підготовці докторів та кандидатів наук у 2015 р.
досягли Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту, Навчально-науковий інститут хімії та хімічних технологій, Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (табл. 8.1).
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Рис. 8.2. Кількість докторських та кандидатських дисертацій, які захистили
працівники, докторанти та аспіранти Національного університету
«Львівська політехніка» у 2015 р.

Рис. 8.3. Розподіл дисертацій, які захистили працівники, докторанти
та аспіранти університету в 2015 р., за напрямами
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Таблиця 8.1
Кількість докторських та кандидатських дисертацій,
захищених у 2015 р.
Назва інституту
ІНЕМ
ІХХТ
ІКНІ
ІГСН
ІТРЕ
ІЕСК
ІБІД

Кількість захищених дисертацій
докторських
кандидатських
2
25
4
12
3
14
2
11
3
7
2
8
1
8

У 2014/15 н. р. відкрито постійнодіючі докторантуру за чотирма науковими
спеціальностями та аспірантуру за однією спеціальністю (табл. 8.2).
Таблиця 8.2
Спеціальності, за якими створено постійнодіючі докторантуру
та аспірантуру у 2014/15 н. р.
Форми
підготовки

Докторантура

Аспірантура

Шифри та назви
спеціальностей
05.17.11 – технологія
тугоплавких неметалічних
матеріалів
18.00.04 – містобудування та
ландшафтна архітектура
12.00.07 – теорія та історія
держави і права, історія
політичних і правових учень
12.00.07 – адміністративне
право і процес, фінансове
право, інформаційне право

Назви
інститутів

Накази
МОН України

ІХХТ

№ 1067 від
23.09.2014 р.

ІАРХ

№ 706 від
02.07.2015 р.

ІНПП

№ 1023 від
07.10.2015 р.

ІНПП

№ 1023 від
07.10.2015 р.

17.00.07 –дизайн

ІАРХ

№ 1067 від
23.09.2014 р.

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за 53 науковими
спеціальностями, а в аспірантурі – за 100 спеціальностями.
У звітному році в докторантурі університету проходило підготовку
42 докторанти, навчалось 544 аспіранти, з них 425 – з відривом від виробництва
(рис. 8.4).
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Рис. 8.4. Чисельність докторантів та аспірантів

З метою завершення роботи над докторськими дисертаціями двох
доцентів, кандидатів наук переведено на посади провідних наукових
співробітників.
Підготовку докторантів, аспірантів та здобувачів забезпечує 301 науковий
керівник (консультант), з них – 213 докторів наук, професорів.
Ефективній підготовці висококваліфікованих науково-педагогічних і
наукових кадрів у звітному році сприяла діяльність 20 спеціалізованих вчених
рад для захисту докторських і кандидатських дисертацій із 50 спеціальностей,
зокрема 17 рад для захисту докторських із 45 спеціальностей.
У 2015 р. утворено п’ять спеціалізованих вчених рад, з яких три – для
захисту докторських дисертацій (голови рад – доктори наук, професори
М. М. Микийчук, Б. І. Стадник та З. Я. Бліхарський) та три – для захисту
кандидатських дисертацій (головами цих спецрад є доктори наук, професори
Г. С. Гудз, І. М. Петрушка та О. М. Гумін). Подано до МОН України клопотання про утворення спеціалізованої вченої ради для захисту докторських
дисертацій (голова ради – доктор наук, професор Є. П. Пістун).
Упродовж 2015 р. на засіданнях спеціалізованих вчених рад університету
захищено 24 докторські та 131 кандидатську дисертацію, зокрема працівниками,
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докторантами та аспірантами університету – 12 докторських та 82 кандидатські дисертації.

Рис. 8.5. Показники роботи спеціалізованих вчених рад у 2011–2015 рр.

Спеціалізовані вчені ради розглянули атестаційні справи із захисту двох
докторських та однієї кандидатської дисертації, які надійшли з МОН України
на колективне рецензування.
Найефективніше працювали у 2015 р. такі спеціалізовані вчені ради
(табл. 8.3):
• Д 35.052.03 (голова проф. О. Є. Кузьмін) – 24 дисертації, з них 2 докторські;
• Д 35.052.05 (голова проф. Б. А. Мандзій) – 19 дисертацій, з них 3 докторські;
• Д 35.052.14 (голова проф. Ю. М. Рашкевич) – 11 кандидатських
дисертацій;
• К 35.052.19 (голова проф. В. Л. Ортинський) – 18 кандидатських
дисертацій;
• Д 35.052.07 (голова проф. З. Г. Піх) – 8 дисертацій, з них 3 докторські.
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Таблиця 8.3
Показники роботи спеціалізованих вчених рад університету у 2015 р.

Шифр спецради,
ПІП голови

Д 35.052.01
д. х. н., проф. С. А. Воронов
Д 35.052.02
д. т. н., проф. П. Г. Стахів
Д 35.052.03
д. е. н., проф. О. Є. Кузьмін
Д 35.052.04
д. т. н., проф. Є. П. Пістун
Д 35.052.05
д. т. н., проф. Б. А. Мандзій
Д 35.052.06
д. т. н., проф. І. В. Кузьо
Д 35.052.07
д. х. н., проф. З. Г. Піх
Д 35.052.08
д. т. н., проф. Б. І. Стадник
Д 35.052.09
д. т.н ., проф. В. М. Атаманюк
Д 35.052.10
д. т. н., проф. Ю. Я. Бобало
Д 35.052.11
д. арх., проф. М. В. Бевз
Д 35.052.12
д. т. н., проф. К. Р. Третяк
Д 35.052.13
д. т. н., проф. З. Ю. Готра
Д 35.052.14
д. т. н., проф. Ю. М. Рашкевич
Д 35.052.17
д. т. н., проф. З. Я. Бліхарський
Д 35.052.18
д. т. н., проф. В. Б. Дудикевич
К 35.052.19
д. ю. н., проф. В. Л. Ортинський
К 35.052.20
д. т. н., проф. Г. С. Гудз
Д 35.052.21
д. т. н., проф. М. М. Микийчук
Разом:

Кількість захистів дисертацій у спеціалізованих вчених
радах
докторських
кандидатських
прац.
прац.
прац.
прац.
Львівської інших разом Львівської
інших разом
політехніки установ
політехніки установ
2

-

2

3

2

5

-

1

1

5

-

5

2

-

2

18

4

22

2

1

3

2

1

3

2

1

3

11

5

16

-

1

1

3

1

4

1

2

3

3

2

5

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

-

2

1

-

1

3

3

6

-

-

-

4

2

6

-

-

-

7

1

8

1

-

1

4

1

5

-

-

-

10

1

11

-

-

-

2

2

4

-

3

2

-

2

2

-

-

-

1

17

18

-

-

-

1

3

4

-

1

1

1

3

4

12

12

24

82

49

131
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9. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
У 2015 р. розпочато реалізацію проектів нової європейської програми
Еразмус+. Працівники Львівської політехніки подали дев’ять проектних
пропозицій, із яких один проект (поданий ІКНІ) – «Запровадження магістерської програми з інформаційних систем» – отримав фінансування та
розпочнеться у 2016 р. Щодо кредитної мобільності – підписано 19 угод про
міжнародну кредитну академічну мобільність. Почали надходити перші запрошення від партнерів (Німеччина, Польща): отримано 12 студентських грантів
та 3 гранти на короткочасну мобільність для викладачів.
Згідно з міжнародними комплексними угодами про співпрацю відряджено за кордон 766 працівників та студентів Політехніки (рис. 9.1). Серед
відряджених – 397 студентів (з них 130 магістрів), що брали участь в
академічній мобільності, 13 аспірантів та 4 докторанти (рис. 9.2).

Рис. 9.1. Кількість працівників та студентів, відряджених
за кордон у 2011–2015 рр.

У 2015 р. 372 представники ВНЗ-партнерів відвідали Львівську
політехніку відповідно до угод про співпрацю. Істотне зменшення кількості
іноземних гостей пов’язане насамперед із загостренням внутрішньої ситуації в
Україні в 2014–2015 рр.
Продовжувалося виконання семи проектів за програмою «Темпус». В
2015 р. успішно завершені два проекти за програмою «Еразмус Мундус»
(ІКНІ та ІАРХ).
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Рис. 9.2. Кількість студентів, відряджених на навчання,
стажування та практику за кордон (академічна мобільність)

Рис. 9.3. Кількість іноземних гостей-представників закордонних ВНЗ

Упродовж останніх років зростає кількість іноземців (слухачів підготовчих курсів та студентів), але, зі зменшенням у 2014 р. набору на підготовче
відділення, у звітному році стало менше студентів (на понад 30 осіб)
(рис. 9.4). Проте збільшення набору на підготовче відділення та запровадження
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англомовних навчальних програм у ІІМТ та ІБІД створює передумови для
відновлення позитивної динаміки.

Рис. 9.4. Кількість іноземців (слухачів підготовчих курсів та студентів),
які навчаються в університеті

Водночас спостерігається зменшення кількості аспірантів-іноземців
(рис. 9.5).

Рис. 9.5. Кількість аспірантів-іноземців, які навчаються в університеті
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У 2014 р. мерія та промисловці Гданська ініціювали програму
стажування-практики для магістрів Львівської політехніки в провідних
польських фірмах. Упродовж 2014–2015 рр. 19 магістрів університету пройшли 1–2-місячне стажування в Польщі. Програма продовжена і на 2016 р.,
триває відбір нових претендентів.
Ще однією формою міжнародної співпраці стало запровадження
спільного сертифікованого двома університетами – Львівською політехнікою та Університетом Вюрцбурга (Німеччина) англомовного навчального
курсу «Поглиблена обчислювальна математика». Чотири професори із
Вюрцбурга та Львова читали 20 студентам 5-кредитні дисципліни. За
результатами підсумкового оцінювання вісім студентів отримали відповідні
сертифікати.
Продовжувалася робота щодо удосконалення інформаційного
супроводу міжнародної співпраці. Цьому сприятиме створення на базі
відділу міжнародних зв’язків нового підрозділу – Центру міжнародної
освіти, на який, зокрема, покладено завдання формування проектних пропозицій у межах Еразмус+ та інших міжнародних освітянських програм, а
також консультування працівників та студентів щодо підготовки грантових
пропозицій. Важливим завданням у контексті інформаційного забезпечення
освітянської діяльності є ґрунтовна переробка каталогу курсів/інформаційного пакета Львівської політехніки (у зв’язку із запровадженням в
Україні нового переліку спеціальностей).

10. МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2015 р. в університеті створено відділ маркетингу та інноватики.
Основними завданнями відділу є побудова зовнішніх та внутрішніх корпоративних комунікацій, покращення іміджу Львівської політехніки в Україні та за
кордоном, просування наукової та науково-технічної продукції університету,
зокрема, за допомогою вивчення та ідентифікування потреб усіх видів
цільових аудиторій.
Здійснено низку заходів та робіт для презентування Львівської
політехніки на ринку освітніх та наукових послуг, інформування щодо її
діяльності.
З ініціативи відділу маркетингу та інноватики спільно з приймальною
комісією та Колегією і профкомом студентів та аспірантів впроваджено нові
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підходи до організації вступної кампанії. Здійснено опитування абітурієнтів,
на основі яких сформовано пропозиції щодо проведення майбутніх вступних
кампаній. Щоб посилити мотивування потенційних абітурієнтів вибирати
Львівську політехніку, восени 2015 р. проаналізовано результативність
рекламних кампаній в ЗМІ та сформовано пропозиції щодо охоплення
цільової аудиторії та використання дієвіших маркетингових інструментів.
Новацією цьогорічної вступної кампанії стало залучення волонтерів.

Рис. 10.1. Новації цьогорічної вступної кампанії – залучення волонтерів та
використання інформаційних флаєрів

Створено низку інформаційних засобів та матеріалів, серед яких –
вказівники на території Львівської політехніки, інформаційні флаєри, а також
рекламно-презентаційні матеріали, як-от, наприклад, довідник-щоденник для
студента.

Рис. 10.2. Вказівник біля головного корпусу Львівської політехніки
та сторінки довідника-щоденника для студентів
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Вагомі напрацювання є і в напрямі структурування візуальної ідентифікації Львівської політехніки – завершується створення brand-book.

Рис. 10.3. Візуалізація складових brand-book

Започатковано новий підхід до створення рекламно-іміджевої продукції
(календарних, сувенірних матеріалів тощо).

Рис. 10.4. Календарі на 2016 р.
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Створено концепцію студентського радіо та проведено зустрічі з
представниками профільних кафедр та студентами-волонтерами щодо запуску
та розвитку студентського інтернет-радіо. Створено концепцію студентського
кафе, отримано низку пропозицій від Інституту архітектури щодо візуального
оформлення та планування простору.
Розроблено рекламно-інформаційні матеріали та концепції промоційних
заходів.
Здійснено низку зовнішніх та внутрішніх досліджень, зокрема: аналіз
конкурентного середовища Львівської політехніки; міжнародного та
національного ринків освіти та тенденцій у обсягах витрат на науководослідні роботи; зміни фінансування науково-дослідних робіт у 2011–2015 рр.
серед дев’яти провідних ВНЗ України; національного ринку праці.
За результатами проведеного аналізу визначено конкурентні слабкості
Львівської політехніки, серед яких – недостатня участь у конкурсах на
державне фінансування наукових досліджень, низька публікаційна активність
у індексованих виданнях та низькі індекси цитування, недостатня міжнародна
академічна мобільність, незначний рівень комерціалізації розробок тощо.
Щодо активності відділу маркетингу в напрямі трансферу технологій, в
2015 р. організовано та проведено зустрічі науковців Політехніки з
представниками бізнесу, а також презентації міжнародних грантів.
Сформовано інформаційні бази наукових розробок Львівської політехніки,
підприємств Львівської області, відомих випускників, міжнародних та
національних рейтингів ВНЗ. Розробки, готові до комерціалізації, запропоновано
представникам бізнесу та державних установ в Україні та за кордоном, а
інформацію про них внесено до зовнішніх електронних каталогів та баз даних.

11. МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
Діяльність університету спрямована на виховання гармонійно розвиненої,
високоосвіченої, соціально активної та національно свідомої людини,
наділеної громадянською відповідальністю, високими духовними чеснотами,
патріотичними почуттями, здатної до саморозвитку й самовдосконалення.
Молодіжна політика. Молодіжна політика університету реалізується за
участю органів студентського самоврядування, Колегії та профкому студентів і
аспірантів, Народного дому «Просвіта», Студентського клубу, Науковотехнічної бібліотеки, Товариства «Молода просвіта», студентської поліклініки,
молодіжних громадських організацій університету, заступників директорів
навчально-наукових інститутів з виховної роботи та кураторів груп.
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Важлива роль належить органам студентського самоврядування та
студентській профспілковій організації, які відстоюють інтереси студентської
спільноти через своїх представників у різноманітних студентських
об’єднаннях та в органах університету, зокрема, у трудовому колективі,
вчених радах та університетських комісіях. Студентське самоврядування
університету є співзасновником Студентської ради м. Львова. Для виконання
ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» триває розроблення Положення
«Про органи студентського самоврядування».
У Львівській політехніці завдяки співпраці міжнародного відділу Колегії
та профкому з низкою громадських організацій, серед яких локальні осередки
міжнародних організацій BEST, AIESEC, щороку відбуваються численні
заходи загальноукраїнського та європейського рівня, серед яких:
• Локальні раунди Європейських інженерних змагань, що дають можливість студентам технічних спеціальностей практично реалізувати
свої інженерні 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).
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 якого долучено
дев’ять міжнародних конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених. У
2015 р. у фестивалі взяло участь близько 350 молодих науковців з п’яти країн
світу. Конференції відбувалися у форматі стендових доповідей.
Найяскравішою щорічною подією у житті університету, яку організовує
Колегія та профком студентів і аспірантів, є традиційний фестиваль
студентської художньої самодіяльності «Весна Політехніки», участь у якому
беруть сотні студентів, а заходи, що тривають місяць, відвідують тисячі
глядачів. Восени студенти поліпшують настрій фестивалем гумору «Осінь
Політехніки», університетські збірні КВН різних років регулярно перемагають
на обласних та регіональних чемпіонатах КВН. Набувають популярності
порівняно нові фестивалі: фестиваль аматорського студентського кіно
«Кінопіксель» та фестиваль студентської фотографії «Спалах».
Художня самодіяльність, дозвілля. Основна мета діяльності Народного дому
«Просвіта» – виховання у студентської молоді високих моральних, духовних і
культурних якостей, активної громадянської позиції, національної свідомості та
патріотизму, відродження національно-культурних традицій українського народу,
пропаганда української культури і мистецтва, організація культурного дозвілля,
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розвиток творчих обдарувань студентів і працівників університету, організація
роботи колективів художньої самодіяльності.
У Народному домі працюють 12 колективів художньої самодіяльності, в
яких беруть участь понад 1000 студентів. У цьому навчальному році камерний
оркестр «Поліфонія» став дев’ятим колективом Народного дому «Просвіта»,
якому присвоєно почесне звання «Народний» за високий художньо-естетичний рівень виконавської майстерності.
За звітний період Народний дім «Просвіта» провів понад 80 концертів,
тематичних вечорів, урочистих академій, фестивалів та інших культурнопросвітницьких заходів.
Необхідно відзначити високий рівень проведення таких заходів, як
урочистий церемоніал «Посвята у студенти», вручення дипломів спеціалістам
і магістрам, літературно-мистецький вечір «…І на оновленій землі врага не
буде, супостата» з нагоди 201-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка,
відзначення 150-ї річниці від дня народження Митрополита Андрея Шептицького. Колективи художньої самодіяльності були учасниками благодійного
концерту задля відновлення скульптури «Ощадність», який відбувся в
Національному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької, а також брали
участь у благодійному концерті на підтримку воїнів АТО, зібрані кошти були
перераховані нашим захисникам. Спільно з товариством «Просвіта»
Національного університету «Львівська політехніка» проведено вечір пам’яті
письменниці, громадського діяча Ірини Калинець.
Колективи художньої самодіяльності беруть активну участь у наукових
фестинах Львівської політехніки. Творчі колективи Народного дому
«Просвіта» є учасниками та переможцями всеукраїнських та міжнародних
конкурсів. Тут постійно працюють над вдосконаленням форм і методів
культурно-просвітницької роботи та над створення нових творчих колективів.
Соціальна робота. Важливим фактором молодіжної політики є соціальний захист студентів і аспірантів. Зокрема, це робота зі студентамисиротами: безкоштовне проживання у гуртожитку, видавання єдиних квитків
на безкоштовний проїзд студентам-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. Актуальним сьогодні є питання соціального захисту студентівпереселенців та дітей учасників АТО.
На балансі Національного університету «Львівська політехніка» дві оздоровчо-спортивні бази: «Політехнік-2» (смт. Славське) та «Політехнік-3» (с. Коблеве).
У 2015 р. на базі «Політехнік-3» (с. Коблеве) оздоровилось 800 студентів
Львівської політехніки. Триває оздоровлення студентів у «Політехнік-2» (смт.
Славське).
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У звітному періоді значну увагу звертали на організацію роботи
кураторів академічних груп та заступників директорів навчально-наукових
інститутів з виховної роботи. Вдалось істотно покращити комунікаційну
вертикаль «студент – ректорат».
Проживання у гуртожитках. У гуртожитках університету функціонують
студентські ради, які безпосередньо беруть участь в поселенні студентів та
вирішенні усіх поточних питань. Також організовані та функціонують
студентські оперативні загони, які стежать за дотриманням правил
внутрішнього розпорядку.
На початок вересня 2015 р. у 13 студентських гуртожитках
Національного університету «Львівська політехніка» проживало 8665 студентів та аспірантів. На 2015/16 н.р. поселено 2070 студентів першого курсу
та студентів старших курсів, які вступили до Національного університету
«Львівська політехніка» або переведені з інших навчальних закладів.
У гуртожитках Львівської політехніки за звітний період суттєво
зменшилася кількість випадків грубих порушень правил внутрішнього
розпорядку, а також кількість виявлених студентів з ознаками алкогольного
сп’яніння. Для контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку в
гуртожитках університету створено ефективну багаторівневу систему:
студентське самоврядування, персонал гуртожитків, служба охорони
Студмістечка та дирекція Студмістечка.

12. УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
Підрозділи навчально-виробничої частини університету здійснюють
технічне забезпечення навчального процесу, проживання і відпочинку
працівників та студентів університету, забезпечують ремонт, тепло-, водо- та
газопостачання будівель університету (загалом їх 105), а також прибирання
прилеглої території.
Упродовж звітного періоду виконано капітальні ремонти у 116 аудиторіях і лабораторіях, а також у санвузлах та місцях загального користування.
Роботи проводились у всіх навчальних корпусах, на базах відпочинку і у
гуртожитках; упорядковано територію університету та системи освітлення.
Капітальні ремонти продовжуються у:
– навчальному корпусі № 29 (вул. Коновальця, 4);
– навчальному корпусі № 19, 20 (вул. Кн. Романа);
– навчальному корпусі № 23 (вул. Колесси);
– гуртожитку № 1.
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Вжито заходів з енергозбереження:
– облаштовано твердопаливну котельню для теплопостачання навчальних корпусів № 24 (автогосподарство), 25 (технопарк);
– облаштовано електроопалювальну для потреб теплопостачання
навчального корпус № 29 на вул. Коновальця, 4;
– замінено зовнішні теплові мережі на ділянках:
• від навчального корпусу № 1 до навчального корпусу № 5;
• від навчального корпусу № 3 до навчального корпусу № 28;
• від корпусу № 1 до корпусу № 2 НОТ «Політехнік-2» смт. Славське;
– встановлено індивідуальний тепловий пункт в навчальному корпусі № 15;
– завершено роботи з монтажу систем автоматизації опалювальної
навчального корпусу № 33.
Університет є учасником Програми, що фінансує Європейський інвестиційний банк, за напрямом «Технічні університети: фінансування нової та
реабілітація існуючої інфраструктури у фокусі енергоефективності (енергозбереження)». Проект охоплює 22 об’єкти, зокрема 9 гуртожитків і 13 навчальних корпусів. Проектом передбачені заходи з енергоефективності:
– заміна вікон на енергоефективні металопластикові;
– утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій;
– заміна систем опалення будівель;
– встановлення індивідуальних теплових пунктів;
– встановлення сучасних вентиляційних систем з рекуперацією теплової
енергії;
– заміна запірної арматури у системах гарячого і холодного водопостачання;
– заміна освітлення на енергоефективне світлодіодне.
У результаті реалізації проекту економія енергії становитиме
9752,1 МВт⋅год, економія коштів – 418,9 тис. євро за рік, середній термін
окупності 18 років.
Продовжуються роботи з реалізації програми щодо заміни/модернізації
котелень:
– центральної котельні (змонтовані фундаменти під котли, готується
документація на їх встановлення);
– навчального корпусу № 32 (укладається угода на виконання робіт);
– навчального корпусу № 23 а (укладається угода на виконання робіт).
У 2015 р. не зареєстровано жодної пожежі на об’єктах Національного
університету «Львівська політехніка».
Служба пожежної безпеки університету упродовж 2015 р.:
– розробила та погодила проектну документацію на системи автоматичної пожежної сигналізації для шести об’єктів Львівської політехніки,
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–
–

–

–

на 86 об’єктах проведено ремонт та здійснено технічне обслуговування систем пожежної сигналізації;
змонтувала автоматичну пожежну сигналізацію на трьох об’єктах
Львівської політехніки;
розробила проектну документацію на системи автоматичної охоронної
сигналізації на восьми об’єктах університету, на 54 об’єктах проведено
ремонт та здійснено технічне обслуговування систем охоронної
сигналізації;
погодила в ГУ ДСНС України у Львівській області та районних
відділах м. Львова ГУ ДСНС України у Львівській області:
• Положення про порядок організації спеціального навчання, перевірки знань, проведення інструктажів з питань пожежної безпеки та
протипожежних тренувань в Національному університеті "Львівська
політехніка;
• навчальні програми – «Спеціальне навчання з питань пожежної
безпеки (вступний інструктаж, первинний (повторний) інструктаж,
пожежно-технічний мінімум»;
• інструкції з питань пожежної безпеки на об’єктах різного призначення;
• документацію з питань пожежної безпеки при передачі окремих
приміщень об’єктів університету в оренду;
• документацію (акти та висновки) з питань пожежної безпеки для
кафедр щодо отримання відповідних ліцензій;
• робочі проекти з монтажу установок автоматичної пожежної
сигналізації;
• продовження терміну виконання протипожежних заходів у приміщеннях навчальних корпусів № 2 та 8, відповідно до вимог
Постанови Львівського окружного адміністративного суду від
01.10.2015 р. № 813/4568/15;
провела:
• перевірки стану пожежної безпеки на усіх об’єктах Львівської
політехніки (спільно з представниками інспекцій Залізничного,
Галицького та Франківського РВ м. Львова ГУ ДСНС України у
Львівській області, Дрогобицького, Стрийського, Сколівського
районних відділів ГУ ДСНС України у Львівській області та
представниками інспекцій ДСНС в інших регіонах України, на
територіях яких розташовані об’єкти університету);
• перевірки стану пожежної безпеки на об’єктах Львівської
політехніки безпосередньо працівниками служби, без участі
представників контролюючих служб на всіх об’єктах університету в
м. Львові (згідно з окремим графіком служби пожежної безпеки);
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• заняття з працівниками Львівської політехніки з питань пожежної
безпеки (комендантами навчальних корпусів та гуртожитків, операторами котелень, з відповідальними за протипожежний стан у
структурних підрозділах Львівської політехніки, охоронцями, з
працівниками відділу головного енергетика, професорсько-викладацьким складом). Особливу увагу приділяли питанню пожежної безпеки
в період спільних навчань з питань охорони праці та електробезпеки;
• страхування членів ДПД Національного університету «Львівська
політехніка» (НОТ «Політехнік-2» смт. Славське);
• спільне практичне заняття разом з працівниками Франківського та
Галицького РВ м. Львова ГУ ДСНС України у Львівській області
щодо дій персоналу на випадок пожежі, евакуації людей, майна,
потерпілих на прикладі навчального корпусу та гуртожитку;
• перевірку пожежних кран-комплектів у навчальних корпусах та
гуртожитках силами пожежно-рятувальних підрозділів Галицького
та Франківського РВ м. Львова ГУ ДСНС України у Львівській
області, згідно з відповідними угодами;
• вступні інструктажі з особами, які влаштовуються чи поновлюють
контракт на роботу в Національному університеті «Львівська
політехніка».
– організувала:
• спеціальне навчання шести працівників служби пожежної безпеки у
Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності;
• навчання десяти працівників служби пожежної безпеки у відділі
охорони праці університету з питань охорони праці та електробезпеки.
Пожежно-технічна комісія регулярно проводить перевірки стану пожежної безпеки на об’єктах університету, а також стану систем опалення,
вентиляції та кондиціонування повітря. Виявлені недоліки усуваються в
зазначений період.
Служба пожежної безпеки брала активну участь у розробленні Плану
проведення ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах університету в
2016 р., в якому передбачено виконання протипожежних заходів капітального
характеру. Це стосується, зокрема, обробляння дерев’яних конструкцій горищ
вогнезахисним розчином, проектування та монтажу систем автоматичної
пожежної сигналізації, ремонту насосів-підвищувачів тиску води на внутрішніх протипожежних водогонах, обладнання входів у горищні приміщення
протипожежними дверима ІІ типу та системами блискавкозахисту на окремих
об’єктах університету. Виконання вказаних протипожежних заходів
сприятиме профілактиці пожеж на підпорядкованих об’єктах.
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Пріоритетним завданням Львівської політехніки залишається створення
належних умов праці, спрямованих на збереження здоров’я та життя працівників.
За звітний період відділ охорони праці провів перевірки усіх навчальнонаукових інститутів, Студентського містечка, господарської частини та служб
університету.
Активно велась робота із забезпечення підрозділів нормативними
документами з питань охорони праці. Це відповідні журнали, інструкції,
проведення навчань з працівниками, надання належної допомоги для
створення відповідних умов праці у підрозділах.
З метою підвищення уваги працівників до стану охорони праці та
профілактики травматизму постійно проводяться навчання і перевірка знань з
питань охорони праці та для отримання кваліфікаційної групи допуску з
електробезпеки.
На належному рівні здійснюється контроль за дотриманням безпечних
умов праці під час проведення навчальних і науково-дослідних робіт з використанням радіоактивних речовин та інших джерел іонізуючого випромінювання (для прикладу, у Львівській політехніці працює шість лабораторій,
в яких використовують джерела іонізуючого випромінювання), а також
за рівнем радіаційного фону в навчальних корпусах та гуртожитках
університету.
Вчасно здійснюється атестація робочих місць працівників університету,
робота яких пов’язана з використанням небезпечних речовин чи шкідливими
умовами праці. Належно забезпечено засобами індивідуального та
колективного захисту працівників, що виконують спеціальні види робіт.
Відповідно до вимог чинного законодавства України проводяться попередні та періодичні медичні огляди.
Постійно проводиться паспортизація санітарно-технічного стану лабораторій у навчально-наукових інститутах, коледжах, підрозділів та об’єктів
навчально-виробничої частини, здійснюються заміри для визначення
параметрів мікроклімату, шуму, освітленості, фізико-хімічного складу і
властивостей речовин.
Виконано експертизу стану охорони праці та отримано значну кількість
дозволів у Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки
України на виконання робіт та експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки.
Варто зазначити, що чітко виконуються вимоги Колективного договору в
частині умов та охорони праці.
Значну частину робіт з покращення стану охорони праці та умов праці
відображено у Плані проведення ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах
університету в 2016 р.
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Аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань в
університеті за звітний період свідчить про зниження кількості таких
випадків. Так, за результатами звіту про травматизм на виробництві у 2015 р.
в університеті не зафіксовано жодного нещасного випадку.

13. КОЛЕДЖІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
В 2015 р. у структуру Львівської політехніки увійшло два коледжі:
Хмельницький політехнічний коледж та Коледж інноваційних технологій
Інституту підприємництва та перспективних технологій. Загалом в університеті дев’ять коледжів; в них навчається 7900 студентів за 38 спеціальностями ОКР «молодший спеціаліст».
На рис. 13.1 наведено розподіл студентів коледжів університету.

Рис. 13.1. Контингент студентів коледжів
Результати інтеграції коледжів та навчально-наукових інститутів
Львівської політехніки відображено матрицею відповідності (табл. 13.1);
кількісні характеристики наведено в табл. 13.2.
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Таблиця 13.1
Відповідність спеціальностей коледжів спеціальностям навчальнонаукових інститутів
ІАРХ ІБІД ІГСН ІІЕПТ ІНЕМ ІЕСК ІІМТ ІКНІ ІКТА ІНПП ІТРЕ ІХХТ ДН/ІПДО
Львівський
техніко-економічний коледж
Автомобільнодорожній коледж
Технічний
коледж
Золочівський
коледж
Коломийський
політехнічний
коледж
Технологічний
коледж
Львівський коледж "Інфокомунікації"
Хмельницький
політехнічний
коледж
Коледж Інституту підприємн.
та персп.
технологій

Таблиця 13.2
Чисельність випускників коледжів – вступників
до навчально-наукових інститутів
Львівської політехніки
Назва коледжу

Чисельність
випускників
коледжу 2015 р.

Львівський техніко-економічний
коледж
Автомобільно-дорожній коледж
Технічний коледж
Золочівський коледж
Коломийський політехнічний коледж
Технологічний коледж
Львівський коледж «Інфокомунікації»
Хмельницький політехнічний коледж
Разом
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Чисельність вступників до ННІ
Львівської політехніки з-поміж
випускників коледжів, %

507

148

29,19

315
271
110
264
295
30
233
2025

93
173
49
25
98
9
99
694

29,52
63,84
44,54
9,47
33,22
30
42,49
34,30

14. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Національний університет «Львівська політехніка» здійснює фінансовогосподарську діяльність, 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, відповідно до затверджених МОНУ
кошторисів загального фонду державного бюджету та спеціального фонду
державного бюджету
Кошти загального фонду (ЗФ) та спеціального фонду (СФ) утворюють
загальний бюджет Політехніки, що використовується відповідно до
університетських кошторисів та кошторисів структурних підрозділів, які
ухвалює Вчена рада університету і затверджує ректор.
Дохідна частина загального фонду – це виділені державою асигнування
на підготовку кадрів та наукову діяльність.
Дохідна частина спеціального фонду наповнюється за рахунок
надходжень структурних підрозділів університету, отриманих від надання
освітніх, наукових та інших послуг.
Рис. 14.1–14.2 показують динаміку наповнення бюджету Політехніки.

Рис. 14.1. Надходження до бюджету університету, млн грн
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Рис. 14.2. Надходження до бюджету університету
(разом з коледжами), млн грн

Кошти загального фонду університет використовував, переважно, на
оплату праці працівникам, стипендію студентам та комунальні платежі.
Таблиця 14.1
Використання загального фонду державного бюджету університету,
тис. грн
№
Показники
з/п
1 Обсяг держбюджетного фінансування
(загальний фонд)
2
Видатки коштів загального фонду, в т. ч. на:
• оплату праці (з нарахуваннями)
• стипендію студентам і аспірантам
• комунальні видатки
• капітальні видатки
• інше*

2011

2012

2013

325 180 391 450 439 056
325 180 391 450 439 056

2014
437
358
437
358
287 745
116 442
27 496

2015
9 міс
320 199
320 199

199 950 250 985 276 230
217 734
99 422 108 276 126 468
76 740
22 928 24 515 29 174
21 560
5 000 2 700
2 880
2 674 4 484 5 675 4 165

* Харчування студентів-сиріт, придбання матеріальних цінностей для них (одяг,
книги), платежі субпідрядникам по науково-дослідній роботі, часткова оплата товарів і
послуг.
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На рис. 14.3–14.4 наведено динаміку надходжень до бюджету
Політехніки та виокремлено надходження від надання освітніх послуг як
основне джерело доходів.

Рис. 14.3. Надходження до спеціального фонду університету

Рис. 14.4. Показники університету
разом з показниками коледжів та ІППТ
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Таблиця 14.2
Обсяг надходжень до бюджету Львівської політехніки
від навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, грн

ІАРХ
ІБІД
ІГДГ
ІГСН
ІНЕМ
ІЕСК
ІІМТ
ІКНІ
ІКТА
ІМФН
ІТРЕ
ІХХТ
ІНПП
ІЕПТ

2011 р.
5 140 133
3 482 594
2 182 817
1 695 289
10 371 152
1 302 910
2 071 168
4 644 949
1 831 505
725 468
693 254
773 935
3 160 337
484 836

2012 р.
5 649 396
3 208 345
2 198 772
2 177 244
9 830 760
793 747
2 135 415
4 813 859
2 012 528
883 862
566 480
513 390
7 041 323
1 010 648

Періоди
2013 р.
6 941 452
3 089 233
2 671 102
3 009 691
11 520 249
1 182 262
2 448 132
6 024 832
2 275 180
968 729
952 145
774 829
10 520 981
1 151 247

2014 р.
8 732 526
3 510 083
3 057 920
4 044 130
12 891 017
1 429 580
2 748 054
7 087 956
2 790 880
1 155 282
1 250 791
1 307 586
13 552 641
1 425 900

9 міс. 2015 р.
9 014 390
4 478 293
2 997 080
3 701 661
12 149 882
1 357 047
2 883 222
7 547 582
2 996 365
1 393 314
1 532 953
1 757 194
14 176 289
1 525 433

Разом по ННІ

38 560 347

42 835 771

53 530 064

64 984 346

67 510 705

ІДН
ІПДО
ІННЦПКО
ПВ для іноземців

18 399 954
16 297 174
754 780

17 997 182
15 040 016
606 634

15 415 662
12 378 931
532 450

14 310 012
12 687 091
891 849
265 839

7 307 784
8 465 567
250 451
189 443

Разом по університету

73 832 255

76 479 603

81 857 107

93 139 137

83 715 950

ІППТ
Львівський
технікоекономічний коледж
Технічний коледж
Автомобільно-дорожній
коледж
Коломийський
політехнічний коледж
Золочівський коледж
Технологічний коледж
Коледж
«Інфокомунікації»

7 324 000

7 178 000

6 164 492

6 221 000

5 871 365

3 069 116

3 454 680

3 347 331

2 684 621

1 708 629

571 019

580 233

627 272

540 479

377 575

1 707 181

2 121 179

2 241 532

2 056 815

1 554 457

1 211 138

973 716

788 785

510 387

519736

554 196
1 378 307

488 458
1 224 499

452 489
1 569 952

342 528
1 829 017

175 244
2 028 088

67 479

97 723

18 414

97 116 439

107 421 707

95 969 458

Інститут / Коледж

Загалом по
університету

91 481 561

92 500 368
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Таблиця 14.3
Надходження до бюджету університету від структурних підрозділів
(спецфонд)
Підрозділи

Обсяг надходжень, грн
2013 р.
2014 р.

2011 р.

2012 р.

НДЧ

10 921 515

11 948 936

10 621 128

8 087 275

6 590 703

Аспірантура
Видавництво
ПКО
Студмістечко
СКХ
Технопарк
«Політехнік-1»
«Політехнік-2»
«Політехнік-3»
ЦТЄЗТІ

492 169
3 870 650
2 870 091
11 708 301
5 178 204
5 922 589
4 851 366
1 040 130
2 872 652

632 300
4 699 774
2 712 704
11 945 466
5 507 370
6 156 714
5 317 686
1 309 398
3 668 410

699 174
5 204 597
2 612 312
14 865 698
5 492 207
4 192 710
5 942 669
1 855 533
3 786 734

788 656
5 747 696
2 912 850
16 173 248
5 912 566
2 077 467

666 157
3 892 626
2 175 905
17 259 165
4 405 820
2 520 251

1 546 722
4 141 148

1 972 063
5 336 400

1 313 131
507 961

1 434 647
802 517

2 168 367
899 845

2 160 946
1 396 215

1 671 294
1 011 706

Оренда

9 міс. 2015 р.

Таблиця 14.4
Видатки зі спеціального фонду університету, тис. грн
Статті видатків
Оплата праці
Матеріали, інвентар
Продукти
Відрядження
Комунальні послуги
Послуги сторонніх організацій
Видавнича продукція
Послуги технопарку
Зв’язок
Транспорт
Придбання ОФ
Ремонтні роботи
Інше
Разом

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

48 517
14 386
7 372
2 401
4 059
6 630
2 670
4 861
1 049
2 132
6 461
15 078
2 941
118 557

52 569
17 729
8 377
2 338
8 427
7 634
2 882
5 861
1 250
1 890
10 522
12 677
2 406
134 562

58 982
15 567
9 680
1 461
3 400
7 594
3 615
3 937
2 134
1 976
9 972
9 128
2 582
135 325

56 309
12 673
6 448
1 450
2 544
6 689
4 782
1 821
1 485
1 390
8 256
5 096
2 129
111 072

9 міс.
2015 р.
45 696
11 106
6 378
977
3 139
7 138
2 579
2 520
1 309
1 807
3 766
7 136
790
94 386

У статтю видатків «Оплата послуг сторонніх організацій» входить оплата всіх
отриманих послуг, крім комунальних: послуги охорони, зв’язку, послуги банку,
страхування транспортних засобів, послуги МРЕО, реклама тощо.
У статті «Інше» – переважно податки.
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15. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ,
ЗАОХОЧУВАЛЬНІ, КОМПЕНСАЦІЙНІ
ТА ГАРАНТІЙНІ ВИПЛАТИ
У 2014 р. на соціальний захист працівників університету витрачено:
• на матеріальну допомогу 1 114 777 грн;
• на оздоровлення 4 895 612 грн,
а також доплати за:
• вчені звання та наукові ступені 15 693 503 грн;
• стаж наукової роботи 10 806 429 грн.
За дев’ять місяців 2015 р. на соціальний захист працівників університету
скеровано:
• на матеріальну допомогу 1 299 445 грн;
• на оздоровлення 4 899 082 грн,
а також на доплати за:
• вчені звання та наукові ступені 11 097 645 грн;
• стаж наукової роботи 7 679 005 грн.
Соціальні виплати студентам університету
Виплати
Матеріальна допомога
Допомога на оздоровлення
Премії:
• за участь у студентських
олімпіадах, конференціях
• за високі спортивні
досягнення
• за активну участь у
художній самодіяльності
• за активну участь у
громадській діяльності
Виплати сиротам:
щомісячна доплата на
харчування
кошти на придбання одягу

К-ть осіб
2014 рік
1356
690

Обсяг, грн
2014 рік
1 220 099
1 034 482

К-ть осіб
2015 рік
575
1240

Обсяг, грн
2015 рік
517 808
1 859 816

1500

1 201 377

1154

923 288

616

431 133

615

429 886

555

386 910

465

279 210

3120

1 872 182

1280

767 209

122

1 813 575

132

1 833 400

115

65 114

112

61 838
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16. ОСНОВНІ ЦІЛІ УНІВЕРСИТЕТУ
ТА ЗАХОДИ ДЛЯ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ
Національний університет «Львівська політехніка» входить до групи
лідерів серед українських вищих навчальних закладів. Стратегія
університету спрямована на підвищення позицій Львівської політехніки у
національних та міжнародних рейтингах та посилення міжнародної
складової в основних напрямах діяльності університету.
Ключові елементи стратегії університету такі:
1. Міжнародне позиціонування університету.
2. Досягнення міжнародної конкурентоздатності досліджень, розробок
та експертно-аналітичної діяльності.
3. Розвиток прикладних досліджень, орієнтованих на національний,
регіональний та міжнародний ринок.
4. Поліпшення якості освіти.
5. Підвищення якості наукових та науково-педагогічних кадрів та їх
оновлення.
6. Формування ефективної, ринково-орієнтованої системи управління.
7. Розширення соціальної місії університету.
Для вирішення проблем ефективності
функціонування окремих
підрозділів, а отже, й університету загалом, керівник кожного структурного
підрозділу повинен сформулювати (із урахуванням пропозицій, поданих
нижче у табл.) індивідуальну (відповідно до специфіки та проблем свого
підрозділу) стратегію розвитку та визначити завдання і заходи для її
реалізації.
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Цілі
Міжнародне
позиціонування
університету

Таблиця

Проблеми
Заходи, які необхідно здійснити на рівні університету, інститутів та кафедр
Недостатня присутність універ- Заходи, які необхідно здійснити на рівні університету:
ситету в міжнародних рейтингах
– розроблення та затвердження маркетингової стратегії університету;
– удосконалення структури та змістового наповнення, веб-сайта
Недостатня присутність універуніверситету залучення працівників кафедр іноземних мов та прикладної
ситету в міжнародному інформалінгвістики для перекладу контенту веб-порталу університету англійською
ційному просторі
мовою;
– постійна актуалізація інформації на сайтах Львівської політехніки:
Недостатня присутність універсиhttp://edu.lp.edu.ua/en та http://lp.edu.ua/en/information-package та інших);
тету на міжнародному ринку освіт- – створення пакета рекламно-іміджевих матеріалів про університет англійніх послуг
ською мовою. Використання цих матеріалів для приймання закордонних
делегацій та забезпечення ними працівників, відряджуваних за кордон;
Необхідність розширення географії – поліпшення житлових умов студентів, зокрема студентів-іноземців.
партнерств із закордонними універ- Заходи, які необхідно здійснювати на рівні інститутів та кафедр:
ситетами та розширення форм – створення пакета рекламно-іміджевих матеріалів про інститути
співпраці в межах чинних угод
англійською мовою. Використання цих матеріалів під час відряджень за
кордон;
– розроблення та запровадження англомовних освітніх програм;
– участь у формуванні онлайн-мережі освітніх ресурсів (українською та
англійською мовами);
– підготовка та реалізація програм подвійних дипломів;
– подання проектних заявок для отримання грантів на реалізацію
академічної мобільності;
– запровадження літніх шкіл за науковими та освітніми напрямами;
– активізація участі науковців університету як експертів міжнародних
проектів, рецензентів міжнародних наукових журналів, членів редколегій
індексованих видань;
– підвищення кваліфікації осіб-координаторів міжнародних зв’язків на рівні
інститутів та кафедр;
– системна робота із найкращими студентами щодо залучення їх до
міжнародної активності.

Основні цілі та заходи для їх реалізації
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Цілі
Досягнення
міжнародної
конкурентоздатності
досліджень, розробок
та експертноаналітичної діяльності

Проблеми
Заходи, які необхідно здійснити на рівні університету, інститутів та кафедр
Застаріла матеріально-технічна та Заходи, які необхідно здійснити на рівні університету:
приладна база
– забезпечення сучасної приладної бази для проведення наукових
досліджень;
Невідповідність наукових напрямів – організація доступу працівників університету до наукових електронних
ресурсів та електронних баз даних Web of Science та Scopus, підписка на
окремих кафедр пріоритетним
платформи електронних бібліотечних ресурсів;
напрямам розвитку науки і техніки
– створення Центру інформаційного супроводу з функціями консультування
щодо підготовки проектних пропозицій на міжнародні наукові гранти;
Низька наукова результативність
– забезпечення супроводу з редагування та перекладу, а також взаємодії з
окремих кафедр
журналами і наукометричними базами даних, застосування єдиних
стандартів до оформлення статей, контролю за якістю;
Низька наукова активність окремих
– удосконалення Положення про матеріальне стимулювання (зокрема, щодо
працівників
стимулювання за опублікування статей в індексованих журналах, а також
щодо заохочення отримання міжнародних мовних сертифікатів);
Недостатній рівень міжнародної
– запровадження нових підходів та критеріїв до оцінювання ефективності
публікаційної активності
роботи кафедр та науково-педагогічних працівників;
– внесення змін до форми контракту в частині «Обов’язки працівника згідно
Недостатні показники цитування
з контрактом»;
Низький рівень володіння інозем- – удосконалення процедури встановлення надбавок;
– концентрація фінансових ресурсів на перспективних наукових напрямах,
ною мовою
підтримка ефективних наукових колективів;
– формування оглядів технологічних трендів;
– створення рекламно-інформаційних видань англійською мовою для
найперспективніших розробок. Поширення інформації про ці розробки на
інформаційних інтернет-порталах;
– проведення тренінгів для науковців щодо створення та комерціалізації
інновацій.
Заходи, які необхідно здійснювати на рівні інститутів та кафедр:
– пошук нових перспективних наукових напрямів з урахуванням пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки, оглядів технологічних трендів;
– розвиток міжнародної співпраці, виконання досліджень та проектів у
складі міжнародних колективів, посилення міжнародної складової у
проведенні фундаментальних досліджень;

Продовження табл.

90

Низька
частка
ефективних
прикладних
досліджень
та
прикладних розробок у загальній
кількості науково-дослідних робіт,
що фінансуються з державного
бюджету

Розвиток прикладних
досліджень,
орієнтованих на регіональний,
національний та міжнародний ринок

Невідповідність між потребами
бізнесу в нових технологіях і
пропозиціями університету в галузі
досліджень і розробок

Відсутність державного фінансування прикладних досліджень на
етапі доведення їх до стадії
розробок

Проблеми

Цілі

Заходи, які необхідно здійснити на рівні університету, інститутів та кафедр
подання проектних пропозицій
на здобуття міжнародних грантів
(колективних та індивідуальних)
– публікування в журналах з високим імпакт-фактором;
– внесення видань університету до міжнародних наукометричних баз Web of
Science та Scopus;
– збільшення частки публікацій працівників університету в співавторстві з
провідними закордонними науковцями та колективами;
– увідповіднення наукових видань університету до міжнародних вимог,
підвищення вимог до якості публікацій, поліпшення якості експертизи
публікацій у виданнях університету.
Заходи, які необхідно здійснити на рівні університету:
– аналіз ефективності
результатів прикладних досліджень та відбір
(експертиза) на конкурсній основі найперспективніших з них з метою
фінансування розроблення та комерціалізації;
– фінансова підтримка перспективних розробок;
– формування інноваційної структури, створення наукового парку.
Заходи, які необхідно здійснювати на рівні інститутів:
– аналіз ефективності результатів прикладних досліджень, виконаних за
попередні роки.
Заходи, які необхідно здійснювати на рівні інститутів та кафедр:
– системне формування наукових напрямів кафедр, напрямів кафедральних
НДР та тематики дисертаційних досліджень із урахуванням потреб
реального сектору вітчизняної економіки та пріоритетів розвитку науковотехнологічної сфери;
– формування тематики прикладних досліджень і розробок, що
фінансуються за кошти державного бюджету, із урахуванням потреб
реального сектору економіки та пріоритетів розвитку науковотехнологічної сфери;
– підвищення результативності прикладних НДР за рахунок виконання
міждисциплінарних проектів;
– посилення активності щодо налагодження співпраці з метою укладання
госпдоговорів;
– розширення спектра пропозицій послуг для «традиційних» замовників, а
також вихід на нові ринки;
– створення ліцензійноздатних патентів.
–

Продовження табл.
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Підвищення
освіти

Цілі

Проблеми
Заходи, які необхідно здійснити на рівні університету, інститутів та кафедр
Неконтрольоване
патентування Заходи, які необхідно здійснювати на рівні інститутів та кафедр соціовинаходів в інших країнах
гуманітарного профілю:
– формування пропозицій з проведення аналітичних загальних та галузевих
розробок, соціологічних досліджень та консультаційних послуг.
якості Низький рівень підготовки вступ- Заходи, які необхідно здійснити на рівні університету:
ників
– організаційне і матеріальне забезпечення проведення Університетської
олімпіади школярів;
Відсутність
системи
адаптації – участь у тижнях профорієнтаційної роботи, у ярмарках професій,
першокурсників
проведення зустрічей викладачів і студентів із учнями шкіл на базі
інституту;
Підвищення якості методичного – розроблення системи заходів, спрямованих на адаптацію студентів
забезпечення навчальних дисциппершого курсу до навчального процесу в університеті;
лін
– розроблення (за аналогією з програмами «Peer mentoring» і «Peer Assisted
Study Scheme», які функціонують в університетах ЄС) програми залучення
Низький професійно-орієнтований
студентів старших курсів до надання допомоги студентам першого і
рівень випускників за окремими
другого курсів як у зв’язку з адаптацією новачків до умов навчання в
спеціальностями
університеті та їх соціалізацією, так і для опанування ними важких для
сприйняття розділів/курсів. Додатковим позитивом від запровадження
Наявність проблем із запрошенням
такої програми є формування комунікаційних і наставницьких компетентфахівців із закордонних ВНЗ для
ностей старшокурсників;
читання лекцій
– запровадження щорічного опитування студентів першого курсу для встановлення (і подальшого вирішення) проблем адаптації, організаційного
Проблеми якості наукових та
забезпечення, взаємодії з викладацьким складом та адміністрацією,
науково-педагогічних працівників
недосконалості ресурсів університету для забезпечення навчання,
самостійної роботи, задоволення соціально-культурних потреб тощо;
– запровадження
контролю залишкових знань студентів у вигляді
потокового тестування у Центрі тестування і діагностики знань, що
забезпечить об’єктивність оцінювання знань та оперативність;
– розроблення системи заходів зі стимулювання викладачів до впровадження мультимедійних технологій під час викладання навчальних дисциплін –
як у лекційних заняттях, так і під час лабораторних робіт, забезпечення
оснащення необхідної кількості аудиторій мультимедійним обладнанням;
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Цілі

Проблеми

налагодження обліку даних щодо працевлаштування випускників та
відгуків від підприємств щодо якості підготовки фахівців;
забезпечення контролю за працевлаштуванням випускників університету,
покращення інформування студентів про місця їх роботи.

–
–

формулювання вимог до результатів навчання за попереднім рівнем;
використання у навчанні відкритих освітніх платформ, зокрема «Coursera»
(«Coursera» пропонує своїм користувачам безкоштовні онлайн-курси);
взаємодія з підприємствами та установами щодо створення спільних
центрів практичної підготовки та філій кафедр;
посилення роботи щодо розширення баз практик на виробництві та в
установах, збільшення їх кількості та тривалості.

–
–

визначення відповідності змісту дисциплін профілю наукових інтересів
кафедр;

–
–

організація круглих столів, майстер-класів, зустрічей з учнями та їхніми
батьками, запрошення до участі в заходах успішних випускників;

–

–

проведення днів відкритих дверей;

–

Заходи, які необхідно здійснювати на рівні інститутів та кафедр:
– активізація роботи з учнівською молоддю в Малій технічній академії наук;

налагодження зворотного інформаційного зв’язку з випускниками та
працедавцями щодо потреб та пропозицій стосовно покращення підготовки
фахівців за відповідними спеціальностями, узгодження з потенційними
роботодавцями обсягів і видів практичної підготовки, термінів її
проведення;

Заходи, які необхідно здійснити на рівні університету, інститутів та кафедр
розроблення системи сприяння реалізації заходів структурних підрозділів,
спрямованих на спонукання викладачів до удосконалення процесів
викладання і навчання, врахування ефективності роботи викладачів під час
прийняття кадрових рішень;

–

–
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Цілі
Поліпшення
якості
наукових та науковопедагогічних кадрів та
їх оновлення

дотримання затверджених критеріїв підбору претендентів до вступу в
аспірантуру та докторантуру;

Низька відповідальність під час –
відбору претендентів до вступу в
аспірантуру та на етапі попередньої
експертизи на міжкафедральних та –
наукових семінарах кафедр

забезпечення об’єктивності розгляду дисертаційних робіт на етапі
попередньої експертизи на міжкафедральних та наукових семінарах
кафедр.

розвиток міжнародної співпраці, виконання досліджень та проектів у
складі міжнародних колективів;

–

Недостатній
рівень
наукових контактів

запровадження обов’язкового проходження мовних курсів;
встановлення такої обов’язкової кваліфікаційної вимоги для зарахування за
контрактом (вперше) на посади науково-педагогічних працівників, як
володіння англійською мовою;

–
–

–

організація та проходження стажування та курсів підвищення кваліфікації
з відривом від навчального процесу і у провідних компаніях та установах,
зокрема міжнародних;

–

запровадження на базі кафедри педагогіки обов’язкової програми
підготовки для штатних викладачів, які залучаються до науковорозвитку
педагогічної роботи вперше.
Заходи, які необхідно здійснювати на рівні інститутів та кафедр:
– забезпечення максимального залучення науково-педагогічних працівників
з науковими ступенями до проведення наукових досліджень;

Відсутність конкурсу під час
зарахування на посади науковопедагогічних працівників

Низька відповідальність науковопедагогічних
працівників
за
результати роботи

викладачами кафедр університету

Проблеми
Заходи, які необхідно здійснити на рівні університету, інститутів та кафедр
Недосконалість процедури відбору Заходи, які необхідно здійснити на рівні університету:
та призначення
– розроблення та запровадження системи оцінювання ефективності та якості
на посаду науково-педагогічних
роботи викладачів, яка б, крім інформації про результативність наукової та
працівників
навчально-методичної роботи, містила показники, за допомогою яких
можна оцінити: 1) якість проведення навчальних занять; 2) якість
Неналежне (часто формальне)
оцінювання успішності студентів; 3) рівень навчально-методичних
проходження курсів з підвищення
розробок;
кваліфікації
чи
стажування
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Цілі
Формування
ефективної, ринковоорієнтованої системи
управління

Проблеми

Заходи, які необхідно здійснити на рівні університету, інститутів та кафедр
Заходи, які необхідно здійснити на рівні університету:
– розроблення єдиної інформаційної системи відділу кадрів, відділу
науково-методичного забезпечення, Приймальної комісії, науководослідної частини, шляхом:
o
формування переліку контрольованих показників, вимог до
періодичності фіксації, з метою не лише задоволення вимог
традиційної звітності, а й забезпечення можливості формування
інформаційних блоків для участі в міжнародних програмах та
документування параметрів, визначених університетом як важливих
для аналізу діяльності;
o
створення аналітичних можливостей: формування звітів під нові
завдання; відстеження динаміки процесів у часі, за структурними
підрозділами, видами діяльності, навчальними програмами;
o
забезпечення
автоматичного
обміну
неконфіденційними
інформаційними блоками;
– забезпечення можливості доступу інститутів та кафедр до тих сегментів
інформаційного поля, які їм необхідні для здійснення делегованих
повноважень;
– оптимізація процесів документообігу в університеті, створення ефективної
системи внутрішньої комунікації та інформування працівників;
– запровадження для осіб, яких обирають (переобирають) на посади
завідувачів кафедр, вимоги подання на Вчену раду університету програми
розвитку кафедри;
– удосконалення процедури організації відряджень (у межах України та за
кордон);
– запровадження в університеті систематичних соціологічних опитувань
студентів,
науково-педагогічних
працівників,
інших
учасників
навчального процесу. З метою належного методичного, організаційного та
матеріального забезпечення соціологічних опитувань, узагальнення
результатів створити на базі кафедри соціології навчально-наукову
лабораторію, якій надати повноваження з проведення опитувань і
узагальнення результатів;
– забезпечити регулярне оприлюднення узагальнених результатів
соціологічних опитувань.
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Цілі
Розширення соціальної
місії університету

Проблеми

Заходи, які необхідно здійснити на рівні університету, інститутів та кафедр
Заходи, які необхідно здійснити на рівні університету:
– реалізація проекту «Університет, відкритий для міста»: проведення освітніх, науково-популярних, культурних, міжнародних та регіональних/
заходів, організування щорічних фестивалів науки (наукових фестин,
«ночі науковців» тощо), спрямованих на розвиток інформаційного
середовища навколо Львівської політехніки, позиціонування університету
як культурного центру;
– створення умов для навчання за окремими спеціальностями для людей з
особливими потребами на базі ресурсного центру та ІГСН.
Заходи, які необхідно здійснювати на рівні інститутів та кафедр:
– активізація присутності працівників Львівської політехніки в засобах
масової інформації як експертів.
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