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

Зіменковським Борисом Семеновичем  

ректором Львівського національного медичного університету  

імені Данила Галицького   

за 2020 рік 

 

 

 

Основними завданнями Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького (далі – ЛНМУ імені Данила Галицького) у 2020 році було зміцнення кадрового 

потенціалу, навчально-виховна та методична робота, конкретизація планування освітнього 

процесу, наукова та інноваційна діяльність, лікувально-профілактична і міжнародна робота, 

виконання державного замовлення, соціальний захист співробітників та здобувачів вищої 

освіти. 

Вся діяльність університету здійснювалась на основі базових положень Законів України 

„Про вищу освіту”, „Про освіту”, нормативних документів та Статуту університету. 

Особливу увагу приділено виконанню конкретних умов контракту розділ 6, а саме: 

 

  

1) Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами на відповідних рівнях 

вищої освіти згідно із стандартами вищої освіти.  

 

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького 

підготовка кадрів для забезпечення потреб сучасної галузі охорони здоров’я, здійснюється 

відповідно до вимог Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», з урахуванням  завдань, 

визначених Указами Президента України, Постановами і Розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, нормативно-правовими та розпорядчими документами Міністерства освіти і науки та  

Міністерства охорони здоров’я України.  

Підготовка фахівців з вищою освітою в ЛНМУ імені Данила Галицького здійснюється за 

відповідними освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами на другому 

(магістерському),  третьому (освітньо-науковому) і науковому рівнях у галузі знань 22 

«Охорона здоров’я» за спеціальностями 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія», 

226 «Фармація, промислова фармація», 223 «Медсестринство». Стандарти вищої освіти 

підготовки магістрів за кожною спеціальністю затверджує МОН України з урахуванням 

пропозицій МОЗ України і галузевих об’єднань організацій роботодавців. Підготовка фахівців 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (останній рік) проводиться відповідно до 

Галузевих стандартів вищої освіти, затверджених МОН України у 2002 та 2003 роках. 

Відповідно до стандартів вищої освіти та з урахуванням рекомендацій МОЗ України у 

ЛНМУ імені Данила Галицького вперше було розроблено і затверджено Вченою радою 

25.05.2016 р. (протокол №4-ВР) освітні програми для усіх рівнів вищої освіти в межах 

спеціальностей, що визначають вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

цією програмою; перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення; кількість 

кредитів ЄКТС, необхідних для виконання програми; очікувані результати навчання, якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Перегляд освітніх програм та їх публічне обговорення і затвердження проводиться 

щорічно. У 2020 р. оновлені освітньо-професійні програми підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальностей 222 

«Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація» 

затверджено Вченою радою ЛНМУ імені Данила Галицького 19.02.2020 р. (протокол № 1-ВР).   

На підставі освітніх програм в Університеті розроблено навчальні плани за кожною 

спеціальністю, які визначають перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС; 

послідовність вивчення дисциплін; форми проведення навчальних занять та їх обсяг; графік 

навчального процесу; форми поточного і підсумкового контролю. Навчальні плани підготовки 

фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 

спеціальностей 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, 



 2 

промислова фармація» схвалені Вченою радою Університету і затверджені наказом ректора від 

19.02.2020 № 706-з. 

Освітньо-наукові програми і навчальні плани підготовки доктора філософії (Ph.D) 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальностями: 221 Стоматологія, 222 

Медицина,  226 Фармація, промислова фармація 228 Педіатрія (затверджені Вченою радою 

ЛНМУ імені Данила Галицького, протокол № 10-ВР від 30 жовтня 2019 року).  

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук здійснюється через 

докторантуру яка відкрита в ЛНМУ імені Данила Галицького за рішенням  Вченої Ради, 

протокол № 7-ВР від 29 червня 2016 року, за спеціальностями: 221 Стоматологія, 222 

Медицина,  226 Фармація, 228 Педіатрія. Рішення Вченої ради затверджено наказом ректора.  

Для конкретизації планування освітнього процесу на кожен навчальний рік формуються 

і затверджуються робочі навчальні плани. Робочі навчальні плани з усіх спеціальностей на 

2020-2021 н.р. затверджені рішенням Вченої ради ЛНМУ імені Данила Галицького 19.02.2020 

р.(протокол № 1-ВР) і наказом ректора від 19.02.2020 № 706-з «Про введення в дію рішень 

вченої ради від 19 лютого 2020 р.». 

У 2020-2021  н. р. студенти навчаються за спеціальностями: 

І- V курси: 

• 222 Медицина 

• 228 Педіатрія 

• 221 Стоматологія 

• 226 Фармація, промислова фармація (денна і заочна форми) 

• 223 Медсестринство (у медичному коледжі ЛНМУ імені Данила Галицького) 

VI курси: 

• 7.12010001 Лікувальна справа 

• 7.12010002 Педіатрія 

• 7.12020101 Фармація (заочна форма) 

Аспіранти навчаються за спеціальностями: 

• 222 Медицина 

• 228 Педіатрія 

• 221 Стоматологія 

• 226 Фармація, промислова фармація 

 

Підготовка в інтернатурі проводиться за 29 спеціальностями, підвищення кваліфікації — з 91 

спеціальності 

  

Первинна спеціалізація (інтернатура) 

1. Акушерство та гінекологія  

2. Анестезіологія та інтенсивна терапія 

3. Внутрішні хвороби  

4. Загальна гігієна 

5. Загальна практика – сімейна медицина 

6. Епідеміологія  

7. Інфекційні хвороби 
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8. Лабораторна діагностика 

9. Клінічна онкологія 

10. Медицина невідкладних станів  

11. Мікробіологія та вірусологія 

12. Неврологія  

13. Ортопедія та травматологія  

14. Отоларингологія 

15. Офтальмологія  

16. Патологічна анатомія 

17. Психіатрія  

18. Педіатрія  

19. Пульмонологія та фтизіатрія  

20. Радіологія  

21. Стоматологія  

22. Урологія 

23. Хірургія 

24. Загальна фармація  

25. Клінічна фармація  

26. Неонатологія 

27. Дитяча анестезіологія  

28. Дерматовенерологія  

29. Дитяча отоларингологія   

 

Перепідготовка і підвищення кваліфікації лікарів та провізорів (91 спеціальність): 

Хірургічний профіль 

1. Акушерство та гінекологія — СПЕЦ, СТАЖ 

2. Анестезіологія— СПЕЦ, СТАЖ 

3. Дитяча анестезіологія— СПЕЦ, СТАЖ 

4. Дитяча ортопедія і травматологія— СПЕЦ, СТАЖ 

5. Дитяча отоларингологія— СПЕЦ, СТАЖ 

6. Дитяча стоматологія— СПЕЦ, СТАЖ 

7. Дитяча хірургія— СПЕЦ, СТАЖ 

8. Ендоскопія— СПЕЦ, СТАЖ 

9. Онкогінекологія— СПЕЦ, СТАЖ 

10. Онкохірургія— СПЕЦ, СТАЖ 

11. Ортодонтія— СПЕЦ, СТАЖ 

12. Ортопедична стоматологія— СПЕЦ, СТАЖ 

13. Ортопедія і травматологія— СПЕЦ, СТАЖ 

14. Отоларингологія— СПЕЦ, СТАЖ 

15. Офтальмологія— СПЕЦ, СТАЖ 

16. Проктологія— СПЕЦ, СТАЖ 

17. Стоматологія— СПЕЦ, СТАЖ 

18. Судинна хірургія— СПЕЦ, СТАЖ 

19. Сурдологія— СПЕЦ, СТАЖ 

20. Терапевтична стоматологія— СПЕЦ, СТАЖ 

21. Трансплантологія— СПЕЦ, СТАЖ 

22. Урологія— СПЕЦ, СТАЖ 

23. Хірургічна стоматологія— СПЕЦ, СТАЖ 

24. Хірургія— СПЕЦ, СТАЖ 

 

Провізори та гігієна 

1. Гігієна дітей та підлітків— СПЕЦ, ПАЦ 

2. Гігієна праці— СПЕЦ, ПАЦ 

3. Гігієна харчування— СПЕЦ, ПАЦ 

4. Дезінфекційна справа— СПЕЦ, ПАЦ 
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5. Епідеміологія— СПЕЦ, ПАЦ 

6. Загальна гігієна— СПЕЦ, ПАЦ 

7. Комунальна гігієна— СПЕЦ, ПАЦ 

8. Лабораторні дослідження факторів навколишнього середовища— СПЕЦ, ПАЦ 

9. Організація і управління охороною здоров’я— СПЕЦ, СТАЖ 

10. Паразитологія— СПЕЦ, ПАЦ 

11. Загальна фармація— СПЕЦ, ПАЦ 

12. Організація і управління фармацією— СПЕЦ, ПАЦ 

13. Аналітично-контрольна фармація— СПЕЦ, ПАЦ 

14. Клінічна фармація— СПЕЦ, ПАЦ 

 

Терапевтичний профіль 

1. Алергологія— СПЕЦ, СТАЖ 

2. Гастроентерологія— СПЕЦ, СТАЖ 

3. Гематологія— СПЕЦ, СТАЖ 

4. Дерматовенерологія— СПЕЦ, СТАЖ 

5. Дитяча алергологія— СПЕЦ, СТАЖ 

6. Дитяча гастроентерологія— СПЕЦ, СТАЖ 

7. Дитяча гематологія— СПЕЦ, СТАЖ 

8. Дитяча гінекологія— СПЕЦ, СТАЖ 

9. Дитяча дерматовенерологія— СПЕЦ, СТАЖ 

10. Дитяча ендокринологія— СПЕЦ, СТАЖ 

11. Дитяча імунологія— СПЕЦ, СТАЖ 

12. Дитяча офтальмологія— СПЕЦ, СТАЖ 

13. Дитяча патологічна анатомія— СПЕЦ, СТАЖ 

14. Дитяча психіатрія— СПЕЦ, СТАЖ 

15. Дитяча пульмонологія— СПЕЦ, СТАЖ 

16. Дитяча фтизіатрія— СПЕЦ, СТАЖ 

17. Дитячі інфекційні хвороби— СПЕЦ, СТАЖ 

18. Дієтологія— СПЕЦ, СТАЖ 

19. Ендокринологія— СПЕЦ, СТАЖ 

20. Загальна практика — сімейна медицина— СПЕЦ, СТАЖ 

21. Інфекційні хвороби— СПЕЦ, СТАЖ 

22. Кардіологія— СПЕЦ, СТАЖ 

23. Клінічна біохімія— СПЕЦ, ПАЦ 

24. Клінічна імунологія— СПЕЦ, СТАЖ 

25. Клінічна лабораторна діагностика— СПЕЦ, ПАЦ 

26. Лабораторна імунологія— СПЕЦ, ПАЦ 

27. Медицина невідкладних станів— СПЕЦ, СТАЖ 

28. Наркологія— СПЕЦ, СТАЖ 

29. Народна і нетрадиційна медицина— СПЕЦ, СТАЖ 

30. Неврологія— СПЕЦ, СТАЖ 

31. Неонатологія— СПЕЦ, СТАЖ 

32. Онкологія— СПЕЦ, СТАЖ 

33. Патологічна анатомія— СПЕЦ, СТАЖ 

34. Педіатрія— СПЕЦ, СТАЖ 

35. Підліткова терапія— СПЕЦ, СТАЖ 

36. Променева терапія— СПЕЦ, СТАЖ 

37. Психіатрія— СПЕЦ, СТАЖ 

38. Психотерапія— СПЕЦ, СТАЖ 

39. Пульмонологія— СПЕЦ, СТАЖ 

40. Ревматологія— СПЕЦ, СТАЖ 

41. Рентгенологія— СПЕЦ, СТАЖ 

42. Рефлексотерапія— СПЕЦ, СТАЖ 

43. Терапія— СПЕЦ, СТАЖ 
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44. Трансфузіологія— СПЕЦ, СТАЖ 

45. Ультразвукова діагностика— СПЕЦ, СТАЖ 

46. Фізична та реабілітаційна медицина— СПЕЦ, СТАЖ 

47. Фізіотерапія— СПЕЦ, СТАЖ 

48. Фтизіатрія— СПЕЦ, СТАЖ 

49. Функціональна діагностика— СПЕЦ, СТАЖ 

50. Інтервенційна електрофізіологія— СПЕЦ, СТАЖ 

51. Інтервенційна кардіологія— СПЕЦ, СТАЖ 

52. Дитяча кардіологія— СПЕЦ, СТАЖ 

53. Дитяча ревматологія— СПЕЦ, СТАЖ 

 

Нові спеціальності з 01.01.2021 року:   

1. Фізична та реабілітаційна медицина   

2. Трансплантологія   

3. Інтервенційна кардіологія   

4. Інтервенційна електрофізіологія   

5. Дитяча кардіологія   

6. Дитяча ревматологія   

 Кафедри розробили силабуси, а також затвердили в установленому порядку програми 

усіх навчальних дисциплін відповідно до навчальних планів. 

 

 

2) Підготовка та перепідготовка,  підвищення кваліфікації працівників закладу вищої 

освіти  

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників ЛНМУ імені Данила Галицького відбувається відповідно до вимог Законів України 

«Про вищу освіту» (розділ Х «Учасники освітнього процесу», стаття 57 «Права науково-

педагогічних, наукових і педагогічних працівників», стаття 58 «Обов’язки науково-

педагогічних, наукових і педагогічних працівників») і «Про освіту» (розділ VІІ «Освіта, 

професійний розвиток та оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників», стаття 

59 «Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників»).  

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі 

питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, в 

Університеті розроблено і затверджено Вченою радою (протокол №10-ВР від 30.10.2019) 

«Положення  про підвищення кваліфікації  педагогічних та науково-педагогічних працівників у 

Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького», яке визначає 

процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації, 

включаючи механізм оплати, визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників Університету, а також організаційні питання планування та 

проведення підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників є елементом системи внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті.  

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Університету 

здійснюється за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у 

сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, 

семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, 

дуальна, на робочому місці тощо). 

Впродовж  2020 р. професорсько-викладацький колектив університету виконав план 

підвищення кваліфікації у повному обсязі. Всього вченими радами факультетів розглянуто і 

затверджено 1651 звіт науково-педагогічних працівників про підвищення кваліфікації. З них – 

завершення навчання за освітньо-науковим рівнем вищої освіти - 49; за науковим рівнем вищої 

освіти - 6; шляхом курсової підготовки на ФПК – 188; стажування – 151; взяли участь у 

нарадах-семінарах – 1255; участь в онлайн тренінгах -2. 

За посадами підвищили кваліфікацію: керівний склад – 8; завідувачі кафедр – 83; 

професори кафедр – 52; доценти – 755; старші викладачі – 23; асистенти, викладачі – 731.  За 
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галузями наук: медичні – 1581; фармацевтичні – 42; біологічні – 7; хімічні – 3; фізичні – 4; 

філологічні – 11; педагогічні – 2. 

 

3) Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань закладу вищої 

освіти. 

На підставі частини третьої статті 3 Закону України «Про формування та розміщення 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» між Львівським національним 

медичним університетом імені Данила Галицького та Міністерством охорони здоров’я України 

підписано державний контракт на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних 

кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів № 12 від 13.08.2020 р.  

Керуючись цим Державним контрактом, ЛНМУ імені Данила Галицького забезпечив у 

2020 році виконання у повному обсязі державного замовлення на підготовку фахівців, 

затвердженого наказом МОЗ України (наказ № 1850 від 11.08.2020 р. “Про державне 

замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації 

лікарів та провізорів у 2020 р.”).  

За результатами конкурсного відбору вступної кампанії 2020 року до Університету на 

перший курс зараховано 688 абітурієнтів-громадян України, зокрема на бюджетну форму 

навчання – 448 осіб (із них за спеціальностями: медицина – 400; педіатрія – 26; стоматологія – 

11; фармація, промислова фармація (денна форма навчання) – 11 осіб), на контрактну – 240 осіб 

(за спеціальностями: медицина – 14, стоматологія – 80, фармація, промислова фармація  – 120 

(денна форма) і 26 (заочна форма). На перший курс Медичного коледжу зараховано 28 

студентів (контрактна форма навчання).  

Зараховані абітурієнти є мешканцями усіх областей України. Згідно з Правилами 

прийому у 2020 році 4 особи були зараховані в межах  квоти-1 (відносяться до категорії дітей-

сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування та особи з їх числа), один абітурієнт 

зарахований в межах квоти-2, як дитина з тимчасово окупованої території, який вступив через 

освітній центр «Крим-Україна». 

Серед зарахованих 16 абітурієнтів мали конкурсний бал 200. 

 

У 2020 р. зараховано на навчання на 1 курсі : 

• За другим (магістерським) рівнем вищої освіти – 1010 студентів (у т.ч. 688 

вітчизняних і 322 іноземні громадяни):  

- 448 осіб за державним замовленням  

- 240 вітчизняних громадян за кошти фізичних і юридичних осіб  

- 322 іноземні громадяни 

• за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст  (у медичному коледжі) - 28 

(за кошти фізичних і юридичних осіб) 

• Прийом на навчання в інтернатурі  - 1062: 

- 478 за державним замовленням 

- 584 за кошти фізичних і юридичних осіб 

• За третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти - 28:  

- 25 за державним замовленням (у т.ч. 8 денна і 17 вечірня форма) 

- 3 за кошти фізичних і юридичних осіб  
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• За науковим рівнем вищої освіти - 1 докторант 

• Переведено і поновлено на навчання – 51 студент  

Всього зараховано на навчання  – 2180 осіб (у  т.ч. 322 іноземні громадяни) 

 

Випуск 2020 р. в Університеті склав 12581 фахівців (в т.ч. 169 іноземних громадян): 

• 927 спеціалістів (у т.ч. 131 іноземці) 

з них: 

- 776 лікарів  

- 151  провізори  

• 78 молодших спеціалістів  

• 908 лікарів (провізорів)-інтернів 

• 16 магістрів – іноземних громадян 

• 14 аспірантів  

• 1 докторант 

• 10 клінічних ординаторів (у т.ч. 8 іноземних громадян) 

• 14 іноземних громадян-слухачів підготовчого відділення 

• 10613 лікарів(провізорів)-слухачів 

 

Станом на 01.01.2021 р. в Університеті навчається: 

• 5837 студентів: 

- 4410 вітчизняні (у т.ч. 218 – в Медичному коледжі ЛНМУ)  

- 1427 іноземні громадяни  

З вказаного контингенту за державним замовленням навчаються 2498 студентів (42,8%) 

студентів, 3339 студенти (57,2%) – за контрактом.  

На факультеті післядипломної освіти навчається 

• 1275 інтернів 

• 12980 лікарів і провізорів-слухачів ФПДО (впродовж року) 

• 11 клінічних ординаторів (іноземних громадян)  

• 113 аспірантів 

Річний контингент по Університету складає 20216 осіб (у т.ч. 1438 іноземних громадян з 

45 країн світу) 

Впродовж року з Університету відраховано всього 377 здобувачів вищої освіти: 

• 339 студентів  (9 %), у т.ч. 260 вітчизняні студенти (115 - за невиконання навчального 

плану, 84 – у зв’язку з переводом, 61 -  за власним бажанням) і 79 іноземних студентів 

(50 - за невиконання навчального плану, 26 - за власним бажанням, 3 – за порушення 

навчальної дисципліни/ умов контракту ) 
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• 3 аспіранти (2,6%) за власним бажанням (у зв’язку з сімейними обставинами) 

• 35 інтернів (2,7%), у т.ч. 14 – за невиконання навчального плану, 1 – у зв’язку з 

переводом, 20 – за власним бажанням. 

 

4)  Дотримання закладом вищої освіти ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – 

ідентифікаційний код: 02010793, код ЄДРПОУ 02010793, код ЄДЕБО 00121, адреса 79010, 

Україна, м. Львів, вул. Пекарська, 69, адреса офіційного веб-сайту: http://www.meduniv.lviv.ua.  

ЛНМУ заснований 16 листопада 1784 року Постановою Австрійського уряду про 

організацію при Львівському університеті медичного факультету. Реорганізований: у 

Львівський державний медичний інститут Постановою Ради Народних комісарів УРСР № 196 

від 19.02.1940 р.; у Львівський державний медичний університет Постановою Кабінету 

Міністрів України № 1262 від 17.10.1996 р.; Постановою Кабінету Міністрів України №1474 від 

21.09.1998 р. Львівському державному медичному університету присвоєно ім’я Данила 

Галицького; Указом Президента України №872/2003 від 21.08.2003 р. Львівському державному 

медичному університету імені Данила Галицького надано статус національного. 

Підготовка фахівців (у т.ч. іноземних громадян) реалізується на принципах єдиної 

безперервної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації лікарів і 

провізорів з дотриманням Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

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

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Рішення 

Акредитаційної та 

Ліцензійної комісій 

про видачу Ліцензії 

Рішення 

Акредитаційної 

комісії про видачу 

Сертифікату про 

акредитацію 

Освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліста і магістра 

1201 Медицина 7.12010001 

Лікувальна справа 

17.11.2015 

Протокол №119 

24.07.2015 

Протокол №118 

8.12010001 

Лікувальна справа 

28.05.2015 

Протокол №116 

28.05.2015 

Протокол №116 

7.12010002 

Педіатрія 

19.04.2005 

Протокол №55 

24.07.2015 

Протокол №118 

8.12010002 

Педіатрія 

28.05.2015 

Протокол №116 

28.05.2015 

Протокол №116 

7.12010003 Медико- 

профілактична справа 

19.04.2005 

Протокол №55 

24.07.2015 

Протокол №118 

8.12010003 Медико- 

профілактична справа 

28.05.2015 

Протокол №116 

28.05.2015 

Протокол №116 

7.12010005 

Стоматологія 

17.11.2015 

Протокол №119 

24.07.2015 

Протокол №118 

8.12010005 

Стоматологія 

28.05.2015 

Протокол №116 

28.05.2015 

Протокол №116 

1202 Фармація 7.12020101 

Фармація 

19.04.2005 

Протокол №55 

24.07.2015 

Протокол №118 

8.12020101 

Фармація 

28.05.2015 

Протокол №116 

28.05.2015 

Протокол №116 

7.12020102 

Клінічна фармація 

28.05.2015 

Протокол №116 

24.07.2015 

Протокол №118 

Підготовка спеціалістів  

22 

Охорона здоров’я 

222 Медицина Наказ МОН України 

від 19.12.2016 № 

1565 

24.07.2015 

Протокол №118 
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221 Стоматологія Наказ МОН України 

від 19.12.2016 № 

1565 

24.07.2015 

Протокол №118 

226 Фармація Наказ МОН України 

від 19.12.2016 № 

1565 

28.05.2015 

Протокол №116 

Для структурного підрозділу – Медичний коледж Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького 

Підготовка молодших спеціалістів 

1201 Медицина 5.12010102 

Сестринська справа 

28.05.2015 

Протокол №116 

28.05.2015 

Протокол №116 

22 

Охорона здоров’я 

 

223 Медсестринство 

Наказ МОН України 

від 19.12.2016 № 

1565 

28.05.2015 

Протокол №116 

Інші види освітньої діяльності 

Первинна спеціалізація (інтернатура) у галузях 

1201 «Медицина» та 1202 «Фармація» 

28.05.2015   Протокол №116 

Первинна спеціалізація (інтернатура) у галузі 

знань 22 Охорона здоров’я за спеціальностями 

221 «Стоматологія», 222 «Медицина» , 226 

«Фармація» 

Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Підвищення кваліфікації лікарів в клінічній 

ординатурі у галузі 1201 «Медицина» 

28.05.2015   Протокол №116 

Підвищення кваліфікації лікарів в клінічній 

ординатурі у галузі знань 22 "Охорона 

здоров'я" за 

спеціальностями 221 "Стоматологія", 222 

"Медицина" 

Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Підвищення кваліфікації лікарів і  та 

провізорів у галузях 1201 «Медицина» та 1202 

«Фармація» 

28.05.2015   Протокол №116 

Підвищення кваліфікації лікарів та провізорів 

у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за 

спеціальностями 221 "Стоматологія", 222 

"Медицина", 226 "Фармація" 

Наказ МОН України від 19.12.2016 № 1565 

Підготовка іноземців та осіб без громадянства 

до вступу у вищі навчальні заклади  

28.05.2015   Протокол №116 

Підготовка іноземців та осіб без громадянства 

за акредитованими спеціальностями (в межах 

ліцензованого обсягу відповідної освітньої 

послуги)  

28.05.2015   Протокол №116 

Підготовка в клінічній ординатурі іноземців та 

осіб без громадянства за акредитованими 

спеціальностями у галузях 1201 «Медицина» 

та 1202 «Фармація» (в межах ліцензованого 

обсягу відповідної освітньої послуги) 

28.05.2015   Протокол №116 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти) 

22 

Охорона здоров’я 

222 Медицина   

(з можливістю 

здійснення підготовки 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

Наказ МОН від 

05.07.2019 №941-л 

Наказ МОН від 

05.07.2019 №941-л 

221 Стоматологія  

(з можливістю 

Наказ МОН від 

05.07.2019 №941-л 

Наказ МОН від 

05.07.2019 №941-л 



 10 

здійснення підготовки 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

226 Фармація  Наказ МОН України 

№ 1404л від 

06.07.2016 р. 

28.05.2015 

Протокол №116 

226 Фармація, 

промислова фармація (з 

можливістю здійснення 

підготовки іноземців та 

осіб без громадянства) 

Наказ МОН від 

05.07.2019 №941-л 

Наказ МОН від 

05.07.2019 №941-л 

228 Педіатрія Наказ МОН України 

№ 79-л від 

18.04.2017 р. 

28.05.2015 

Протокол №116 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

22 

Охорона здоров’я 

222 Медицина Наказ МОН України № 655 від 10.06.2016 р. 

221 Стоматологія Наказ МОН України № 655 від 10.06.2016 р. 

226 Фармація Наказ МОН України № 655 від 10.06.2016 р. 

226 Фармація, 

промислова фармація 

Постанова КМУ від 01.02.2017 № 53; наказ 

МОН України № 655 від 10.06.2016 р. 

228 Педіатрія Наказ МОН України № 86-л від 24.04.2017 р. 

 

Підготовка фахівців з вищою освітою, первинна спеціалізація (інтернатура), підвищення 

кваліфікації в ЛНМУ імені Данила Галицького зареєстровані МОН України у «Відомостях 

щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» за наведеними у таблиці освітніми 

та науковими програмами на другому (магістерському),  третьому (освітньо-науковому) і 

науковому рівнях у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальностями 222 «Медицина», 

228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 223 

«Медсестринство» та внесені у Єдину державну електронну базу освіти (ЄДЕБО). 

Освітній процес  в Університеті забезпечують 6 факультетів (медичні №1 та №2, 

стоматологічний, фармацевтичний, факультет іноземних студентів, факультет післядипломної 

освіти) і медичний коледж; підготовче відділення іноземних студентів. Факультети 

університету об’єднують 77 кафедр (у т.ч. 49 клінічних кафедр на базах 56 закладів охорони 

здоров’я). У 2020 н.р створено нову кафедру «Хірургії та трансплантології ФПДО» і 

реорганізовано дві кафедри шляхом приєднання  кафедр: гематології та трансфузіології до 

кафедри «Терапії №1 та медичної діагностики ФПДО» та кафедри фармацевтичної хімії ФПДО 

до кафедри «Фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії». 

Структурні підрозділи  ЛНМУ імені Данила Галицького: Наукова бібліотека; 

Стоматологічний медичний центр; Навчальний імітаційний центр; Навчально-виробнича 

аптека; Ботанічний сад лікарських рослин; Центр міжнародних зв’язків та євроінтеграції; 

Центри  фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я;  біостатистики; Науково-

дослідний інститут епідеміології та гігієни (в структуру якого входять: наукові лабораторії – 

природно-вогнищевих трансмісивних інфекцій, молекулярно-генетичних досліджень, 

вакцинокерованих та інших бактерійних інфекцій, санітарної токсикології; відділ епідеміології, 

клініки туберкульозу; спеціалізована консультативна поліклініка фтизіопульмонологічного 

профілю з клініко-діагностичною лабораторією; наукова бібліотека інституту); Центральна 

науково-дослідна лабораторія з лабораторією промислової токсикології; лабораторія 

електронної мікроскопії, віварій. При кафедрах працюють такі лабораторії: клінічної 

лабораторної діагностики; імунологічна; цитогістохімічна; «Лектинотест»; синтезу біологічно-

активних гетероциклічних сполук; мікробіології; технології ліків і біофармації; біологічної 

хімії; невропатології і нейрохірургії; онкології і радіології; фармацевтичної хімії, а також на 

базі цілорічного стаціонару СОТ «Медик» (кафедр фармакогнозії та ботаніки, медичної 

біології, паразитології та генетики).  
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На балансі Університету: 15 навчальних корпусів, 2 корпуси стоматологічного 

медичного центру, 9 гуртожитків, будинок наукової бібліотеки із загальним книжковим фондом 

617,192 тис. примірників, потужний поліграфічний центр (друкарня і підрозділ оперативного 

друку), спортивно-оздоровчий табір «Медик», комплекс студентського харчування. Працюють 

7 музеїв, у т.ч. музей хвороб людини (включений до реєстру загальнонаціональних надбань). 

Для навчання студентів використовується 74 відділення клінічних баз у 56 закладах охорони 

здоров’я Львова, Рівного, Луцька, Трускавця.  

Кафедри Університету забезпечені необхідним вітчизняним та імпортним лабораторним 

обладнанням, яке використовується для навчальних, наукових та лікувальних цілей; сучасною 

комп’ютерною технікою та інформаційно-телекомунікаційними системами і електронними 

освітніми платформами, за допомогою яких організовується освітній процес під час 

дистанційного навчання в умовах карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Спортивний комплекс Університету має 8 спортивних залів, тир для стрільби з лука, 

ігровий зал і чотири сучасні спортивні майданчики.  

Освітній процес в ЛНМУ імені Данила Галицького забезпечують  2960 працівників (у 

тому числі – 522 особи у Стоматологічному медичному центрі, 36 осіб у НДІ епідеміології та 

гігієни, 33 - у спеціалізованій консультативній поліклініці фтизіопульмонологічного профілю, 

62 - у Медичному фаховому коледжі). Серед них: 1337 науково-педагогічних працівників, та 49 

педагогічних працівників (у Медичному фаховому коледжі ЛНМУ). В університеті працюють: 

185 докторів наук, 802 кандидати наук; звання професора мають 148 осіб, звання доцента – 455. 

Серед професорсько-викладацького складу Університету - 1 член-кореспондент Національної 

Академії наук України, 2 академіки і  2 член-кореспонденти Національної Академії медичних 

наук України, 17 академіків ГО „Національна академії наук вищої освіти України”, 9 Лауреатів 

Державної премії України в галузі науки і техніки, 1 Заслужений працівник Вищої школи 

України, 1 Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, 5 Заслужені працівники 

освіти України, 12 Заслужених діячів науки і техніки України, 19 Заслужених лікарів України.  

В Університеті систематично проводиться аналіз інформаційного забезпечення 

дисциплін, стан забезпечення бібліотеки необхідною навчальною літературою для здобувачів 

вищої освіти усіх рівнів і спеціальностей, постійно оновлюється і поліпшується 

комплектування бібліотечного фонду. У 2020 році в бібліотеку Університету надійшло 3139 

примірників навчальної літератури на загальну суму 2 421 223 грн., на видання навчальної 

літератури було спрямовано 404828 грн. 

У 2020 р. науково-педагогічними працівниками Університету опубліковано 21 

підручник, 40 навчальних посібників, 24 монографії, 3 електронні видання, 134 найменування 

методичних рекомендацій і ін. На друк книг та методичних матеріалів у 2020 р. в Університеті 

витрачено 544312,29 грн. Усі навчальні дисципліни, згідно з навчальними планами забезпечені 

комплексами навчально-методичного забезпечення дисциплін. 

 

 

5)Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність закладу вищої 

освіти, в тому числі впровадження результатів його наукових досліджень, міжнародне 

наукове та науково- технічне співробітництво. 

 

Наукова діяльність Університету здійснювалася на 77 кафедрах, у науково-дослідному 

інституті епідеміології та гігієни та Центральній науково-дослідній лабораторії і лабораторії 

промислової токсикології за такими основними науковими напрямками: серцево-судинна 

хірургія та трансплантологія; клініко-патогенетичні особливості захворювань з 

нейросоматичними порушеннями; особливості стану гепатобіліарної системи у хворих з 

поліморбідними ураженнями внутрішніх органів; діагностичні критерії та стандартизовані 

методи лікувальної корекції метаболічних порушень у пацієнтів різних вікових груп; 

особливості гемодинамічних розладів та розвиток інфекційно-запальних ускладнень у хворих з 
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окремою плановою та ургентною патологією серця та магістральних судин;  особливості 

оптимізації методів лікування хірургічної патології органів дихальної, травної та сечо-статевої 

систем за допомогою міні- та неінвазивних технологій; сучасна тактика лікування та клінічний 

перебіг запальних і  гнійно-некротичних видів патології хворих з ураженням мʼяких тканин; 

взаємозв'язок захворювань пародонта та загальносоматичної патології; моніторинг епідемічної 

ситуації з рикетсійних інфекцій в Україні, що  спрямовані на біологічну безпеку населення; 

діагностика природно-вогнищевих зоонозів та способи їх екстреної неспецифічної 

профілактики; розробка технології лікарських засобів нових складів; синтез та вивчення 

біологічно активних речовин; система покращення якості надання медичної допомоги 

населенню; організація та управління охорони здоров’я серед населення. 

За вказаними науковими напрямками виконувалося 64 науково-дослідних тем, 4 з яких 

за пріоритетним фінансуванням МОЗ України. Ініціативна пошукова тематика включала 60 тем. 

Спільні науково-дослідні роботи кафедри гематології та трансфузіології ФПДО з Державною 

установою «Інститут патології крові та трансфузійної медицини Національної академії 

медичних наук України» та кафедри пропедевтики педіатрії та медичної генетики з Державною 

установою «Інститут спадкової патології Національної академії медичних наук України».  

Центральна науково-дослідна лабораторія та лабораторія промислової токсикології, 

працювала на принципах фінансової самоокупності в межах повноважень, наданих 

атестаційними та акредитаційними агенствами: свідоцтво про відповідність системи керування 

вимірюваннями вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № РЛ 086/17 від 26.06.2017 р., акредитація 

МОЗ України на право проведення гігієнічного регламентування потенційно небезпечних 

факторів хімічного походження №133 від 07.07.2015 р., атестат про акредитацію ЦНДЛ та 

лабораторії промислової токсикології на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2005 

№2Н1369 від 02.04.2018 р. Виконували токсикологічні, біохімічні, імунологічні, 

мікробіологічні дослідження, гігієнічну регламентацію допустимого вмісту лікарських засобів у 

повітрі робочої зони хіміко-фармацевтичних підприємств та розробку методик вимірювання 

концентрацій речовин у повітрі.   

В Університеті є два об’єкти, які розпорядженнями КМУ включено до Державного 

реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання: музей хвороб людини 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р. №665-р, керівник – академік 

НАМН України, член-кореспондент НАН України Д.Д. Зербіно) та колекція штамів рикетсій та 

арбовірусів в науково-дослідному інституті епідеміології та гігієни (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 287-р). 

У 2020 році працівники ЛНМУ опублікували: 21 підручник, 24 монографії, 40 

навчальних посібників, 865 наукових статей у виданнях ДАК України, 735 тез у матеріалах 

наукових конференцій, 416 статей, які включені до міжнародних наукометричних баз SciVerse 

Scopus та Web of Science, 10 інформаційних листів. Отримано 53 об'єкти промислової власності, 

із них: 3 патенти на винаходи, 50 на корисну модель; 24 авторських свідоцтв на твір. 

Популяризація інтелектуального потенціалу Університету здійснювалась шляхом подачі заявок 

до переліку науково-технічної продукції призначеної для впровадження досягнень у сфері 

охорони здоров'я -  17 нововведень у 2020 році. Від різних медичних установ отримано 178 

актів впроваджень, які розроблені співробітниками Університету, з них: впровадження на нові 

способи лікування - 84, діагностики - 33, профілактики хвороб – 38, навчальний процес - 12, 

організацію фармацевтичної допомоги – 11. 

У 2020 році захищено 6 докторських та 50 кандидатських дисертацій, з них 7 здобувачів 

ступеня доктора філософії. В Університеті станом на 01.01.2020 року заплановано й 

виконується 19 докторських та 136 дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії. 
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Вчене звання доцента присвоєно 51 викладачу та вчене звання професора – 10 співробітникам 

Університету. 

Міжнародна наукова та науково-технічна діяльність Університету реалізується шляхом 

співробітництва з 62-ма вищими навчальними закладами та організаціями з 21-єї країни світу. 

За 2020 рік підписано 2 міжнародні угоди про наукове співробітництво з Міністерством 

закордонних справ Чеської Республіки та Сілезьким медичним університетом, Польща. 

Пріоритетним напрямком науково-технічної та інноваційної діяльності Університету є 

виконання міжнародних наукових та освітянських грантових проєктів, які фінансуються 

Європейським Союзом, зокрема програм «Еразмус+» та «Горизонт 2020».  

На підставі договору про співпрацю між ЛНМУ імені Данила Галицького та 

Вроцлавським медичним університетом імені П’ястів Шльонських два студенти медичного 

факультету №2 нашого Університету навчались за програмою академічної мобільності 

“ERASMUS+ 2019/2020 н.р” у Вроцлавському медичному університеті імені П’ястів 

Шльонських на профільних факультетах. Результати навчання студентів перенесені в залікову 

книжку та будуть відображені у додатку до диплому про вищу освіту. 

Працівники кафедр Університету у 2020 році у співпраці з Фрідріх-Александра 

Університетом Ерлангену-Нюрнбергу, Німеччина; Університетом Суррей, Великобританія; 

Національним центром кардіоваскулярних досліджень, Іспанія; Інститутом Густава Руссо, 

Франція та компанією Redoxis АВ, Швеція, виконували проєкт «Терапія нейтрофілів» конкурсу 

FETOPEN-01-2018-2019-2020, термін виконання 2020-2024 рр.  

У межах співпраці з Організацією Північноатлантичного договору кафедра реабілітації 

та нетрадиційної медицини Університету бере участь у проєкті «Створення навчальної 

програми з фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ) для лікарів в Україні», яка 

впроваджується в рамках Трастового Фонду НАТО з медичної реабілітації за фінансової 

підтримки Агенції НАТО з підтримки та постачання згідно з Імплементаційною угодою між 

Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО у сфері медичної реабілітації.  

Наукова та іноваційна діяльність Університету у 2020 році – виконувалися наукові 

дослідження в рамках проєкту Фонду Фольксваген «Важлива роль нейтрофільних ензимів у 

процесингу аутоантигенів та медіаторів запалення». Результатом досліджень стало 

встановлення нових механізмів розвитку запалення, з’ясовано роль нейтрофільних ензимів у 

процесингу аутоантигенів. 

У 2020 році працівники кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії у 

рамках співпраці з Аньхойським технологічним університетом (Китайська Народна Республіка) 

виконували спільні наукові дослідження, які фінансовані МОН України, на тему: «Біологічна 

оцінка та механізм активності нових похідних тіазолідинону як потенційних протимікробних 

лікарських засобів», що дозволило встановити механізми реалізації біологічної активності 

серед зазначеного класу сполук. 

Співпраця з асоціацією RECOOP. Університет є членом Асоціації регіональної співпраці 

з питань здоров’я, науки та технології (RECOOP HST Association). Під егідою RECOOP HST 

Association працівники Університету у 2020 році виконували дві грантові програми на теми: 

«Активація нейтрофілів наночастинками у механізмі виникнення захворювання на основі 

аліментарно-асоційованого запалення»; «Вуглецеві наночастинки сажі як індуктори запалення 

легень». Результат спільних досліджень у рамках співпраці з асоціацією RECOOP у 2020 році – 

дев’ять статей у журналах, які входять до наукометричної бази даних Scopus. У рамках 

співробітництва з асоціацією RECOOP студентка медичного факультету №1 проходила наукове 

стажування в Університеті міста Загреба (Хорватія), лютий-березень 2020 р. 
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Згідно з результатами міжнародного рейтингу «ТОП-200 Україна», Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького посів перше місце серед 

медичних ЗВО та 17-те місце серед усіх ЗВО України.  

Згідно консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України 2020 року, проведеним 

інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua», Університет став 6-м серед близько 250 

вітчизняних закладів вищої освіти та другим у західному регіоні.  

Активна позиція Університету в напрямку оприлюднення наукової інформації за 

результами моніторингу міжнародної наукометричної бази даних Scopus дозволяє займати 

провідні позиції серед ЗВО України. Згідно з рейтинговим оцінюванням, який провів 

інформаційний ресурс «Освіта.ua» Університет займає 12 позицію і є другим серед медичних 

університетів України. 

Згідно рейтингу прозорості університетів лабораторії Cybermetrics, підготовленої на 

основі даних цитованості провідних вчених Університет посів перше місце серед медичних 

закладів освіти та 12 сходинку серед вітчизняних закладів вищої освіти. 

 

6) Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів: 

 

 

Успішна співпраця працівників Університету із зарубіжними партнерами у 2020 році 

дозволила опублікувати публікації у міжнародних виданнях, що входять до наукометричної 

бази даних SciVerse Scopus. Загальні дані публікацій ЛНМУ станом на 15.01.2021 рік (останнє 

оновлення даних): загальна кількість статей з моменту індексації – 1253, з них за 2020 рік – 211 

(медицина – 30,3%, біохімія, генетика і молекулярна біологія – 15,8 %, фармакологія, 

токсикологія і фармація – 12,3 %, хімія – 8,4%); загальна кількість цитувань з моменту 

індексації – 10374, Індекс Гірша – 50. Згідно даних наукометричної бази Web of Science станом 

на 15.01.2021 рік загальна кількість статей з моменту індексації – 1893, з них за 2020 рік – 151, 

загальна кількість цитувань з моменту індексації – 8796, Індекс Гірша – 45. 

У наукометричній базі даних Google Scholar станом на 15.01.2021 року кількість 

цитувань працівників Університету за 2020 рік становила 4245, сумарна кількість цитувань з 

моменту індексації становить 26126, а індекс Гірша склав 70. 

 

 

 

7) Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної 

діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету. 

 

Для захисту прав інтелектуальної власності та результатів наукової та науково-технічної 

діяльності Університетом витрачено державних коштів за 2020 рік на суму 58 665 тис. грн. На 

балансі Університету перебуває 486 об'єктів промислової власності з оплатою річного збору за 

підтримання чинності патентів на винаходи та корисні моделі коштами Університету. Оплата за 

друкування повідомлень про наукову продукцію в Переліку науково-технічної продукції 

призначеної для впровадження досягнень у сфері охорони здоров'я за 2020 р., склала 36 458 тис. 

грн. Наукові повідомлення сформовані за результатами наукової, науково-технічної та науково-

організаційної діяльності ЛНМУ імені Данила Галицького. 

Інтелектуальний потенціал Університету постійно популяризує інформацію про 

інноваційні наукові розробки, які подаються в Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації, галузевий реєстр нововведень для формування каталогу наукових 

розробок і навчальних та наукових закладів Львівщини. 
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8) Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки кадрів з 

вищою освітою. 

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в ЛНМУ імені Данила Галицького є 

невід’ємною складовою освітньої діяльності. Вона провадиться шляхом інтеграції наукової, 

освітньої і практичної (лікувальної) діяльності та відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», відповідних постанов 

Кабінету Міністрів України. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної 

діяльності Університету є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових 

досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових 

конкурентоспроможних технологій та матеріалів для забезпечення підготовки фахівців 

інноваційного типу.  

ЛНМУ імені Данила Галицького є провідним науково-методичним центром освітньої, 

наукової та практичної діяльності у галузі охорони здоров’я України, має розвинуту 

інфраструктуру навчальних, навчально-наукових та наукових підрозділів, відповідний рівень 

кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та 

провадить науково-просвітницьку діяльність. В Університеті працюють відомі наукові школи, 

які забезпечують сучасний рівень  фундаментальних та прикладних наукових досліджень і 

високу якість вищої освіти.  

Наукова робота є обов’язковою складовою діяльності кожного науково-педагогічного 

працівника Університету і спрямована на здобуття нових наукових знань, проведення наукових 

досліджень і розробок та їх орієнтацію на забезпечення інноваційного розвитку галузі охорони 

здоров’я, підготовки фахівців інноваційного типу, застосування нових наукових, науково-

технічних знань під час підготовки здобувачів вищої освіти, формування сучасного наукового 

кадрового потенціалу Університету, здатного забезпечити розробку та впровадження 

інноваційних наукових розробок. 

Система інтеграції освітньої та науково-дослідної роботи постійно удосконалюється 

кафедрами як триєдине поєднання їх освітньої діяльності, наукових досліджень і клінічної 

практики. З метою забезпечення формування сучасних компетенцій студентів та відповідно до 

«Плану заходів щодо підготовки та організації проведення 2020-2021 навчального року» 

(затверджено Вченою радою ЛНМУ імені Данила Галицького 30.06.2020 № 3-ВР) колективами 

усіх кафедр створено силабуси, проведено аналіз та оновлено зміст програм обов’язкових та 

вибіркових навчальних дисциплін з урахуванням нових наукових підходів, доповнено сучасною 

фаховою науковою літературою (у т.ч. англомовною), внесено необхідні зміни у інструктивно-

методичні матеріали з усіх дисциплін та спеціальностей відповідних рівнів вищої освіти. 

Особлива увага у 2020 р. була присвячена вивченню наукової літератури з питань гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Для підготовки 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти пропонуються міждисциплінарні 

дослідницькі освітні програми нового покоління. В Університеті розроблено Рекомендації і 

проводяться семінари з написання наукових робіт і дотримання етичних та правових норм. 

Наукова та дослідна робота здобувачів вищої освіти Університету забезпечує залучення 

їх до активної самостійної (під керівництвом викладачів) науково-дослідної діяльності для 

формування наукового світогляду, розвитку науково-дослідних умінь, навичок творчого 

вирішення практичних завдань. Науково-дослідна робота студентів в освітньому процесі 

визначається навчальними планами і робочими навчальними програмами (курси з основ 

наукових досліджень, різні види навчальних занять з елементами наукових досліджень, 

проведення онлайн семінарів, конференцій, тренінгів тощо). 

Велике значення у 2020 р. приділялось реалізації наукової складової у підготовці 

провізорів, що обумовлено необхідністю виконання випускних кваліфікаційних робіт як форми 

атестації випускників. Захист науково-дослідних робіт випускниками фармацевтичного 

факультету є в Університеті обов’язковою складовою для одержання диплому про вищу освіту 

(як і у ЄС) і підсумком науково-дослідної роботи студентів на профільних кафедрах.  

Для забезпечення реалізації програми академічної мобільності «ERASMUS+» 

(Erasmus+Programme Mobility for learners and staff –Higher Education Student and Staff Mobility 

Inter-institutional agreement) в рамках угоди між Вроцлавським медичним університетом ім. 

П’ястів Шльонських (Польща) та Львівським національним медичним університетом імені 
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Данила Галицького за звітний період 2 студенти медичного факультету пройшли семестрове 

навчання за програмою академічної мобільності «ERASMUS +» у Вроцлавському медичному 

університеті імені П’ястів Шльонських (Польща). 

Науково-дослідна робота студентів Університету у позанавчальний час є продовженням 

навчально-дослідної роботи й ефективним засобом об’єктивного вияву обдарованої 

студентської молоді, реалізації її творчих здібностей, стимулювання потреби у творчому 

оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності. Науково-педагогічні 

колективи кафедр всіляко сприяють популяризації студентської науки як ефективної форми 

зростання професійної компетентності студентів. У свою чергу, Вчені ради факультетів 

оцінюють  цей вид роботи у щорічному рейтинговому оцінюванні діяльності професорсько-

викладацького складу Університету.  

Товариство молодих вчених ЛНМУ імені Данила Галицького об’єднує понад 300 осіб і 

включає здобувачів наукового ступеня, асистентів, доцентів, які тісно співпрацюють з  

Студентським науковим товариством та науковими гуртками на усіх студентських кафедрах 

університету. За звітний період молоді науковці долучились до участі у міжнародних наукових 

заходах: Стажування в Children’s hospital of Philadelphia. Cardiothoracic surgery Division.; XXIV 

World Congress of Neurology, Dubai 2019 - WCN FEMS grantee and internship at Department of 

microbiology of Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz, 

Bydgoszcz, Poland as a part of awarded Research and Training Grants from Federation of European 

Microbiological Societies, from 28 of September to 31 of October 2020; Grant title «Species spectrum 

and biological properties of the main causative agents of health-care-associated infections, including 

rarely found pathogens (Raoultella terrigena etc)» (FEMS-GO-2020-195); National Research 

Foundation of Ukraine (NRFU) collective grant.  Fundamental research program of NRFU 

Competition «Leading and Young Scientists Research Support». Subject «Thiazolidinones with 

polypharmacological properties: molecular design, synthesis and mechanisms of action of anticancer, 

anti-infl ammatory and antimicrobial agents» (Application ID: 2020.02/0035) during 2020-2022. 

nFunction – responsible for microbiological part XII Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. «Potrzeby i 

standardy współczesnej rehabilitacji». Rzeszow, 20-21 lutego 2020r; V Міжнародна науково-

практична конференція Філософсько-психологічні аспекти духовності в діяльності громадських 

організацій присвячена 10-річчю громадських організацій. «Українське лікарське товариство: 

погляд в майбутнє» / «Наш духовний світ, духовні цінності та Covid-19»; XVIII Конгрес 

Світової Федерації Українських Лікарських Товариств. Львів, 1-3 жовтня 2020 р. 

Студентське наукове товариство ЛНМУ імені Данила Галицького об’єднує студентські 

наукові гуртки, які працюють на усіх студентських кафедрах університету. У 2020 році загальна 

кількість членів Студентського наукового товариства університету склала близько 500 осіб. 

Координують роботу студентських наукових гуртків Рада СНТ університету та Ради СНТ 

факультетів. Впродовж року різними структурами студентського наукового товариства було 

організовано та проведено низку заходів: лекції «Сучасна радіологія: новітні можливості. Від 

діагностики до неінвазивного лікування», «Паліативна та хоспісна допомога. Міфи та 

реальність», «Молекулярна алергодіагностика – нова ера в алергології», «Роль лікаря ФРМ в 

організації та проведенні реабілітаційної допомоги пацієнтам. Складові діяльності фізичного 

терапевта та ерготерапевта», «Хвороба Альцгеймера: від впевненого сьогодення до 

невпізнаного минулого», «Застосування лазера, як додатковий метод підтримуючої терапії на 

етапах періолікування», «Доплерівські методи у сучасній ультразвуковій діагностиці», «Сучасні 

тенденції застосування УЗД при патології та як метод скринінгу кістково-суглобової системи», 

«Scientifi c communication in the 21st century: how to become a successful and honest researcher», 

«Розлад з дефіцитом уваги та гіперреактивністю у дітей: розуміння природи та моделі 

допомоги»; майстер-класи «Усе про наукові роботи for dummies», «Тиждень регіонарної 

анестезії»; теоретично-практичний семінар «Тейпування в хірургічній стоматології та щелепно-

лицевій хірургії»; туторіум «Нейрофізіологія сну та Основи ЕЕГ»; конференція «Smart Dentists 

Day»; оглядовий семінар «Типові клінічні випадки ЕхоКГ та ЕКГ». Вже традиційно студенти-

медики провели відкриту лекцію для студентів національного університету Львівська 

політехніка «Day D» про цукровий діабет. На час карантину діяльність СНТ перейшла у новий 

онлайн-формат, що дало змогу провести ряд заходів у форматі онлайн.  
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Для провадження освітньої діяльності, спільної підготовки та експертизи підручників, 

навчальних посібників, програм навчальних дисциплін Університет залучає провідних вчених з 

наукових установ і організацій НАН та НАМН України. Все це забезпечує інтеграцію знань, 

реалізацію процесів взаємодії частин складної системи освіти і науки з метою забезпечення її 

розвитку. Тісна співпраця освітніх і наукових структур Університету з закладами практичної 

охорони здоров’я забезпечує вирішення міждисциплінарних завдань медичної 

(фармацевтичної) освіти і науки, а також провадження інноваційної діяльності.  

Інноваційний розвиток у сфері впровадження нових технологій досягається в ЛНМУ 

імені Данила Галицького через впровадження активних методів навчання на базі нових 

інформаційно-комунікаційних технологій; використання комп’ютерних та Інтернет-технологій 

навчання і моніторингу, аналізу якості знань, розроблення та апробації нових методик 

тестування; розробка автоматизованих навчальних курсів; курсів для самостійного навчання; 

проведення анонімного опитування учасників освітнього процесу. Формування єдиного 

інформаційного освітнього середовища в Університеті здійснюється через спеціалізовані 

навчальні WЕВ-сервери; розвиток WЕВ-сайтів кафедр; удосконалення дистанційних освітніх 

технологій на основі віртуального навчання в режимі он-лайн, відеоконференцій, Інтернет-

семінарів; розвиток інституційного репозитарію Університету; підключення спеціалізованих 

періодичних видань Університету до наукометричних баз даних.  

У 2020 р. в Університеті продовжувалось удосконалення навчальної  платформи Moodle 

(misa),  як високоефективної  системи електронного навчання для усіх рівнів вищої освіти і 

форм навчання, яка забезпечує реалізацію програм електронного ресурсу навчально-

методичних матеріалів; використання комп’ютерних технологій для моніторингу та аналізу 

якості знань; використання медіацентру навчальних курсів для самостійного навчання, тощо. 

Продовжено використання  Інтерактивної Web-системи вивчення фахових фармацевтичних 

дисциплін («AdFarm S.A.»), яка доступна для вільного користувача на сайті www.oef.org.ua. 

Цей програмний продукт забезпечує реалізацію системи дистанційного та інтерактивного 

навчання з дисциплін фармацевтичного профілю: організація та економіка фармації, 

менеджмент та маркетинг у фармації, фармацевтична хімія, аптечна і заводська технологія 

ліків, фармакологія, клінічна фармація та токсикологічна хімія. Ряд кафедр використовують 

також адаптовану платформу для електронного навчання (eLearning) Claroline, яка також 

дозволяє вільно керувати різними розділами курсів і користувачами, забезпечує можливості 

створення онлайн вправ, координацію групової роботи,  контроль доступу, виконання завдань 

та прогресу користувачів.  

 

9) Організація навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти. 

Впродовж 2020 р., як і в попередні роки, організація освітнього процесу здійснювалась 

відповідно до Положення про організацію освітнього процесу  у Львівському національному 

медичному університеті імені Данила Галицького, Стандартів вищої освіти України, чинної 

нормативно-правової бази (закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та 

науково-технічну діяльність», накази і листи МОН і МОЗ України, документи (положення) 

Університету) з урахування принципів формування єдиного простору вищої освіти.  

Зміст освіти за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності визначається в 

Університеті освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою, 

навчальними планами, робочими навчальними планами на навчальний рік і програмами 

навчальних дисциплін. Зміст освіти відображається також у відповідних підручниках, 

навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах і відтворюється при 

проведенні навчальних занять та інших видів освітньої діяльності. 

Освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові) програми в Університеті представлені 

системою освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що 

визначають вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, 

перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, 

необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти, 

нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів 

навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього 

http://www.oef.org.ua/
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забезпечення якості вищої освіти. Освітні програми у 2019 р. переглядались і затверджені 

Вченою радою Університету. У них відображено нормативну і варіативну частини навчання. 

Процедура здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами освіти відображена у 

Положенні про організацію освітнього процесу. 

На підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю 

в Університеті розроблено і затверджено навчальний план - нормативний документ, що 

визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення 

дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми 

поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації планування навчального процесу 

укладено і затверджено Вченою радою Університету 19.02.2020 р.(протокол № 1-ВР) та введено 

в дію наказом ректора від 19.02.2020 № 706-з  робочі навчальні плани на 2020-2021 н.р. для усіх 

рівнів освіти.  

Графіком освітнього процесу для студентів ЛНМУ передбачено два навчальні семестри, 

загальною тривалістю 35 тижнів; терміни виробничої практики; екзаменаційні сесії у зимовий 

та літній періоди; терміни ліквідації академічної заборгованості за результатами екзаменаційній 

сесії; періоди  для підготовки до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів 

вищої освіти рівня магістр та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів Крок для 

здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст - тривалістю 1 тиждень; канікули 

тривалістю 8 тижнів, у т.ч. Різдвяні канікули з 01.01.2021 по 10.01.2021 р., завершення 

навчального року і  атестації випускників,  видача документів про вищу освіту – до 30 червня 

2021 року. 

У 2020 р. у зв’язку з пандемією COVID-19 та відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом COVID-19», Постанови 

Кабінету Міністрів від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанов Головного державного 

санітарного лікаря № 42 від 30.07.2020 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та № 48 від 04.08.2020 р. «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період 

карантину в зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)», наказу МОН України 

від 16.03.2020 р. № 406  «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу 

COVID-19», листів МОН України від 29.08.2020 №1/9-406 «Про підготовку закладів освіти до 

нового навчального року та опалювального сезону в умовах адаптивного карантину» та від 

06.08.2020 31/9-423 «Про деякі особливості початку освітнього процесу в 2020-2021 

навчальному році», рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, рішення Вченої ради Університету 30.06.2020 (протокол №2-ВР), 

наказу ректора від 18.08.2020 №2134-з «Про організацію освітнього процесу в осінньому 

семестрі 2020-2021 н.р.», в університеті було передбачено можливість змішаного навчання в 

умовах несприятливої епідемічної ситуації - поєднання безпосередньої та опосередкованої 

форми взаємодії студентів та викладачів (відповідно до постанов уряду та у разі погіршення 

епідемічної ситуації у м. Львові до «помаранчевого, або червоного» рівня епідемічної 

небезпеки поширення COVID-19, зростання захворюваності серед здобувачів вищої освіти та 

працівників навчання відбувається дистанційно).  

У 2020 р. затверджено нові положення Про використання технологій дистанційного 

навчання; Про організацію і порядок проведення та оцінювання об’єктивного структурованого 

практичного (клінічного) іспиту в умовах карантину, з метою запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби СОVID-19 на медичних, стоматологічному та фармацевтичному 

факультетах. 

У 2020 р. кафедри університету розробили силабуси з усіх нормативних та вибіркових 

дисциплін, передбачених навчальним планом. Програми навчальних дисциплін розроблені з 

урахуванням «Рекомендацій з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у 

закладах вищої освіти» (лист МОН України від 09.07.2018 № 1/9-434) та вимог стандартів 

вищої освіти і відображають мету і завдання навчальної дисципліни, виклад конкретного змісту 
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дисципліни, послідовність, обсяги й організаційні форми її вивчення, визначають загальні і 

спеціальні компетентності та результати навчання, форми і засоби поточного та підсумкового 

контролю якості знань студентів, схему нарахування та розподіл балів, методичне, 

інформаційне забезпечення, рекомендовану літературу та інформаційні ресурси. Програми 

навчальних дисциплін обговорені на засіданнях кафедр, профільних методичних комісій і 

затверджені. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 №334 «Про 

затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів 

ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» та у 

зв’язку з введенням обов’язкової компоненти ЄДКІ з англійської мови професійного 

спрямування студентам пропонуються програми для додаткового вивчення англійської мови 

професійного спрямування, що дозволяють забезпечити якісну підготовку студентів до ЄДКІ. 

Колективом кафедри латинської та іноземних мов використовується комплексний підхід у 

формуванні навчальних програм з нормативної дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» та з дисциплін за вибором «Англійська мова», «Іноземна мова (друга)». 

Профільні методичні комісії та колективи кафедр провели перегляд, аналітичну оцінку і 

оновлення програм, навчально-методичного забезпечення кожної дисципліни відповідно до 

сучасних вітчизняних і міжнародних дидактичних, наукових та практичних вимог, медичних 

знань і стандартів; доповнили їх сучасною навчальною і фаховою науковою літературою, 

зокрема базовими англомовними підручниками і міжнародними настановами. Фонди наукової 

бібліотеки забезпечені сучасною англомовною навчальною літературою. Кафедри та наукова 

бібліотека Університету мають он-лайн доступ до інформаційної системи, яка надає можливість 

вітчизняним та іноземним студентам користуватися окремими американськими базами тестів ( 

USMLE-Rx 360 Step 1). У поточний контроль з фундаментальних та професійно-орієнтованих 

дисциплін обов’язково включаються тестові завдання англійською мовою.  

Програми навчальних дисциплін та практик, очікувані результати їх вивчення доведені 

до відома здобувачів вищої освіти на початку вивчення дисципліни, доступні на веб-сторінці 

кафедри. 

На платформі дистанційного навчання ЛНМУ misa для студентів доступні 

відеопрезентації лекцій і практичних навичок; інструктивно-методичні матеріали до 

практичних і лабораторних занять; інструктивно-методичні матеріали з виконання та 

оформлення історії хвороби (або інших видів індивідуальних завдань); методичні матеріали для 

виконання самостійної роботи студентів; зразки контрольних завдань для поточного і 

підсумкового контролю знань і вмінь, еталони правильних відповідей, критерії оцінювання;  

методичні матеріали для самостійного опрацювання наукової літератури, виконання і 

написання випускних кваліфікаційних робіт. 

Значна увага приділяється питанням удосконалення практичної підготовки студентів та 

лікарів-інтернів, розвитку у них широкого спектру компетенцій та практичних навичок, обліку 

їх виконання та підготовки до складання об’єктивного структурованого практичного 

(клінічного) іспиту. В Університеті працює Навчальний імітаційний центр практичної 

підготовки, у якому здобувачі вищої медичної освіти набувають сучасні практичні навички і 

вміння, виконують інвазивні лікувально-діагностичні процедури з використанням 

симуляційних навчальних технологій. Центр оснащений мобільними дистанційними 

манекенами, призначеними для надання невідкладної допомоги, відпрацювання клінічних 

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

практиці, дозволяють відтворювати реалістичні клінічні сценарії, а також здійснювати 

ультразвукову діагностику. Окрім цього, працює 5 факультетських міжкафедральних 

навчально-тренінгових симуляційних центрів практичної підготовки: «Відпрацювання 

практичних навичок у модельованих клінічних ситуаціях»; «Первинної реанімації 

новонароджених»; «Амбулаторія сімейного лікаря»; «Відпрацювання практичних навичок з 

стоматології»; «Виробнича аптека».  

У 2020 р. Університетом придбано віртуальний симулятор пацієнта Body Interact 

виробництва компанії Take The Wind, S.A., а також отримано обладнання для відпрацювання 

практичних навичок з надання невідкладної допомоги дорослим і дітям (гуманітарна допомога) 

у співпраці з Варшавським медичним університетом, за підтримки Екстреної служби повітряної 



 20 

авіації Польщі, Міністерства закордонних справ Польщі, Міністерства охорони здоров’я 

Польщі у рамках проекту “Покращення локального і регіонального потенціалу системи 

екстреної медицини в Україні”: Mega Code Kelly – розширений спеціалізований набір для 

медичної симуляції дорослих пацієнтів; Mega Code Kid Advanced - розширений спеціалізований 

набір для медичної симуляції в педіатрії; Набір фантомів Little Family для серцево-легеневої 

реанімації; Baby Anne –фантом немовляти; Airway Managment Trainer – тренажер для навчання 

відновлення прохідності дихальних шляхів; Монітор /дефібрилятор Reanibex Serie 800; 

Вакуумний матрац Spencer для дорослих; Дошки ортопедичні для дорослого та для 

педіатричного пацієнта та інш. 

Сучасне обладнання симуляційних центрів і досвідчені викладачі-тренери випускових 

кафедр забезпечують якісну підготовку студентів до проведення об’єктивного структурованого 

практичного (клінічного) іспиту. 

У 2020-2021 рр. відкриті філії навчального імітаційного центру практичної підготовки на 

базі  КНП „Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова” ( вул. Миколайчука, 9) та 

КНП „Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова” (вул. П.Орлика, 4). 

 

 

10) Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами. 

 

 Для реалізації права на вищу освіту особам із обмеженими можливостями університет 

керується Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів 

України та іншим законодавчими документами. З перших днів, коли абітурієнти, які є особами 

з обмеженими можливостями, переступили поріг Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького, отримують гарантії, пільги та соціальний захист при 

вступі до університету.     

Відповідно до п. 1.18 ст. 1 ЗУ “Про вищу освіту” (із внесеними змінами) особа з 

особливими освітніми потребами – особа з інвалідністю, яка потребує додаткової підтримки 

для забезпечення здобуття вищої освіти. 

Згідно з п. 3.4 ст. 3 цього ж Закону формування і реалізація державної політики у сфері 

вищої освіти забезпечуються зокрема, шляхом створення та забезпечення рівних умов доступу 

до вищої освіти. 

Відтак, у Правилах прийому до Львівського національного університету імені Данила 

Галицького у 2020 році передбачено спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при 

вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, зокрема для: 

- інвалідів війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  

- осіб з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за 

рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення). 

Також, Правилами прийому до Львівського національного університету імені Данила 

Галицького у 2020 році визначено спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним 

замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, зокрема для: 

- осіб з інвалідністю І, ІІ груп та дітей з інвалідністю віком до 18 років, яким не 

протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

- інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та 

потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний 

зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та осіб, які постійно 

проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до 

прийняття постанови про відселення, – категорія 2. 

Водночас, для реалізації права на вищу освіту осіб з особливими освітніми потребами 

приймальною комісією університету приймаються рішення щодо переведень зазначеної 

категорії осіб з інших вищих медичних закладів освіти до ЛНМУ імені Данила Галицького, їх 

переведень з контрактної форми навчання на місця державного замовлення. 
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           Згідно умов прийому особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 

років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, можуть бути переведені на 

вакантні місця державного замовлення. 

           Ставши студентами університету, особи із обмеженими можливостями отримують 

піклування та підтримку з боку адміністрації та профспілки університету, зокрема: 

- у разі неотримання за рейтингом успішності академічної стипендії – гарантоване 

отримання соціальної стипендії при умові подачі студентом повного пакету документів, 

затвердженого законодавством України; 

- надання матеріальної допомоги у розмірі стипендії за рахунок Фонду соціальної 

допомоги студентам та аспірантам; 

- першочергове поселення у гуртожитках університету із зменшенням оплати за 

проживання; 

- передбачено організацію оздоровлення студентів-інвалідів у спортивно-оздоровчому 

таборі «Медик» Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького із частковою оплатою; 

- створено умови для осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі для тих, 

що пересуваються у візках. Корпуси та гуртожитки університету обладнані пандусами. 

 

11) Стабільне фінансово-економічне становище закладу вищої освіти та ефективне 

використання майна, закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому), 

дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим особам 

зазначеного майна. 

 

Університет свою фінансово-господарську діяльність здійснює на підставі затверджених 

Міністерством охорони здоров’я України кошторисів за чотирма бюджетними програмами, по 

яких має надходження і спеціального фонду. 

Фінансова стабільність університету забезпечується отриманням своєчасного 

фінансування з державного бюджету по загальному фонду та регулярним надходженням 

коштів, як плата за освітні послуги, проживання у гуртожитках, орендна плата, медичні послуги  

(зубопротезування), науково-технічні та наукові послуги. За 2020 рік надійшло коштів, 

отриманих як плата за послуги на загальну суму 321,8 млн грн., що більше на 50,7 млн грн від 

надходжень попереднього року.  

Нерухоме майно університету (будівлі та споруди)  є державною власністю та наказом 

Міністерства охорони здоров’я України № 753 від 25.07.2016 року закріплене за ним на праві 

оперативного управління. Загальна кількість земельних ділянок становить 14 загальною 

площею 146073 кв м.  

Для завершення процедури державної реєстрації нерухомого майна (10-ти будівель), 

університет очікує від МОЗУ нотаріально посвідчену довіреність на особу, яка уповноважена 

проводити таку держреєстрацію (термін дії попередньої довіреності закінчився).Документи 

повторно направлено у МОЗ.  

Облік нерухомого майна (земельні ділянки, будівлі та споруди) ведеться  в комп’ютерній 

програмі «Юридичні особи» та передається засобами електронного зв’язку в Міністерство 

охорони здоров’я України. 

Університет здає в оренду приміщення на підставі укладених Фондом державного майна  

договорів, та виключно, за погодженням з МОЗ України.  

Так, станом на 1 січня  2021 року перебуває в оренді 545,31 м.кв  приміщень, за що 

протягом 2020 року на рахунки університету надійшло орендної плати в  сумі 318,3 тис грн. 
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З усіма орендарями укладені договори про відшкодування ними спожитих комунальних 

послуг, утримання при будинкової території, відшкодування земельного податку. Так, за 2020 

рік орендарями відшкодовано таких витрат на загальну суму 657,8 тис грн. Сума відшкодування 

комунальних послуг у 2020 році значно зменшилась у зв’язку з карантинними обмеженнями. 

 

 

12) Подання Міністерству щоквартальної звітності про використання майна, 

закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому), зокрема майна, наданого в 

користування іншим особам. 

 

 

В університеті договори оренди нерухомого майна, закріпленого за закладом, 

оформляються згідно нормативних документів щодо передачі в оренду нерухомого майна, а 

саме: Закону України ”Про оренду державного та комунального майна” від 03.10.2019р. № 157-

ІХ із з змінами та доповненнями; постанови  Кабінету Міністрів України від 04.10.1995р. №786 

“Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна” із 

змінами і доповненнями, Закону України “Про освіту” та інших нормативних документів 

Фонду державного майна України. 

 Університет здає в оренду приміщення для покращення праці, навчання та побуту 

студентів та працівників університету лише ті нежилі приміщення, що не використовуються 

університетом ні в навчальному процесі, ні в господарських цілях. 

 Оформлення договорів оренди та передача нерухомого майна здійснюється 

регіональним відділенням Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях на конкурентних засадах у формі аукціонів, де університет виступає у ролі 

балансоутримувача. 

 Розрахунок орендної плати проводиться згідно Методики розрахунку і порядку 

використання плати за оренду державного майна регіональним відділенням Фонду державного 

майна України у Львівській, Закарпатській та Волинській областях. 

 Усі орендарі додають до договору оренди свої статутні документи, дозвіл санітарно-

епідеміологічної служби та інспекції пожежного нагляду. 

 Впродовж місяця після укладення договору оренди орендарі страхують орендоване 

майно за рахунок власних коштів, а після закінчення страхового терміну – страхують на 

наступний термін. 

 Згідно постанови КМУ від 21.02.2001р. №158 50% орендної плати залишається 

університету, а 50% - перераховується до державного бюджету. 

          Крім того між університетом та орендарем укладається угода про відшкодування 

експлуатаційних витрат та комунальних послуг. 

 Університет постійно контролює оплату орендарями орендної плати, відшкодування 

комунальних послуг та експлуатаційних витрат і не допускає виникнення заборгованості.  

Згідно листа МОЗ України від 24.04.2014року № 09-06/462/11304 Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького щоквартально надає інформацію 

щодо укладених договорів, пролонгацій та змін до них, а також про укладання нових договорів 

оренди, або розірвання договорів оренди державного нерухомого майна, що перебуває на 

балансі університету. 

 Станом на 01.01.2021 року в оренду здано приміщення 12 орендарям загальною площею 

545,31 м2.  

 

13) Дотримання умов колективного договору, статуту закладу вищої освіти. 

 У 2020 році університет відповідно до Статуту здійснював наступні види діяльності : 

- підготовка висококваліфікованих фахівців за ступенями вищої освіти «молодший спеціаліст», 

«молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр», «доктор філософії»,«доктор наук» згідно з 

державним замовленням та договірними зобов’язаннями; 

- підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади; 
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- підготовка в інтернатурі та клінічній ординатурі іноземних громадян; 

- навчання вітчизняних студентів за програмою підготовки офіцерів медичної служби запасу; 

- спеціалізація, перепідготовка, підвищення кваліфікації та стажування медичних і 

фармацевтичних кадрів; 

- медична практика згідно з отриманою ліцензією;, 

- науково-дослідна робота. 

Відповідно до положень Статуту університету протягом року здійснювався  контроль за 

виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін; за дотримання всіма 

підрозділами штатно-фінансової дисципліни; за якістю роботи педагогічних, науково-

педагогічних, наукових та інших працівників.  

Соціальна політика університету та профспілкового комітету Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького здійснюється через виконання пунктів 

Колективного  договору і спрямована на забезпечення прав кожного співробітника, збереження 

та підвищення його матеріального добробуту.   

Діючий колективний договір в університеті прийнято на Конференції трудового 

колективу 25 квітня 2019 року, який діяв протягом 2020 року з огляду на неможливість 

провести чергову конференцію з причин епідемічної ситуації. 30 вересня 2020 року була 

проведена Конференція трудового колективу на якій обрали претендентів запропонованих 

трудовими колективами факультетів до складу Вченої Ради Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького, так як термін дії її завершився. Конференція 

трудового колективу пройшла в режимі онлайн. 

Колективний договір включає 7 розділів (179 пунктів), 3 розділи-питання соціального 

захисту студентів.  

Керівник установи  в особі ректора університету  відповідає за: забезпечення ефективної 

діяльності ЛНМУ ім.Данила Галицького виходячи з фактичних обсягів фінансування та 

раціонального використання коштів спеціального фонду.  

Заробітна плата виплачується 2 рази на місяць (Розділи І-ІІ). Заборгованості та затримки 

виплати заробітної плати на сьогодні немає. 

Щорічно на Конференції трудового договору адміністрація (в особі ректора) та 

профспілковий комітет (в особі голови профкому) з метою ефективного використання 

фінансових ресурсів звітують перед Конференцією трудового колективу університету з питань 

основної діяльності, використання загальних та спеціальних фондів. 

При розробці кошторису доходів і витрат університету передбачено витрати на 

соціальний захист працівників, які відображені в Колективному договорі та підсилені діючими 

положеннями, що розроблені у Львівському національному медичному університеті ім.Данила 

Галицького:  Положення про порядок і умови надання матеріальної допомоги, Положення про 

преміювання працівників,  встановлення надбавок і доплат до заробітної плати, Положення про 

порядок призначення і виплати стипендій студентам, клінічним ординаторам, аспірантам і 

докторантам (Додатки 4,5,8).   

Сума, яка витрачена на поточні ремонти за звітний період склала 5385.8 тис. грн., на 

капітальні ремонти гуртожитків витрачено 927 тис. грн., корпусів 1717.7 тис. грн. 

Матеріальна допомога  у зв’язку з важким матеріальним становищем  нараховувалась в 

розмірі від 50% мінімальної заробітної плати  до  посадового окладу в межах фонду заробітної 

плати (пункт 4.8). За звітний період матеріальна допомога склала 9701,8 тис. грн., із них  

оздоровлення викладачів – 8992,4 тис.грн. Окрім того, на поховання мінімальна сума 

матеріальної допомоги призначається від 5,0 тис. грн. до посадового окладу із позабюджетних 

коштів (пункт  4.10) і склала за звітний період 546,1 тис.грн., матеріальна допомога колишнім 

працівникам склала 12,2 тис. грн. За звітний період було премійовано працівників на суму 

16778,5 тис.грн. Преміювання працівників університету здійснювалось  за результатами роботи 

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

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

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

перевищував 25 років, 2-х посадових окладів при стажі роботи  20 - 25 років і 1  посадовий 

оклад – якщо стаж роботи в університеті складає понад 15 років (пункт  4.12) ( 381.3 тис. грн.).  
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 Адміністрація університету проводить оплату за наукову продукцію співробітників 

університету: інформаційних листів та методичних рекомендацій Укрмедпатентінформ;  

наукових заходів, галузевих нововведень, оплату за видачу патентів ‒ 127.1 тис.грн. (пункти 

4.2; 4.3). 

СОТ «Медик», дитяче оздоровлення, оздоровлення на базі Трускавецької філії ЛНМУ 

ім. Данила Галицького у 2020 році через коронавірус було заблоковано. 

Первинна профспілкова організація  ЛНМУ ім. Д. Галицького надала членам профспілки 

463,74 тис. грн. матеріальної допомоги. Розмір матеріальної допомоги із коштів профкому 

становив 1,6 тис. грн.  

  Ректорат, адміністрація господарської частини, служба охорони праці і комісія 

профкому з охорони праці університету розробила плани щодо покращення умов праці та 

попередження виробничого травматизму. 

  Впродовж 2020 року в університеті не зареєстровано нещасних випадків виробничого 

характеру, професійних захворювань, отруєнь та пожеж. 

 

 

14) Захист інформації відповідно до законодавства. 

 

На виконання  законів України “Про інформацію” та “Про захист персональних даних”  в 

університеті  здійснюється контроль щодо захисту інформації та персональних даних 

працівників та здобувачів вищої освіти.   

В Університеті визначені умови для захисту персональних даних залежно від конкретних 

реальних загроз, природи персональних даних, які обробляються, технології обробки 

інформації та типу інформаційної системи, у рамках якої обробляються персональні дані. 

Для внутрішнього захисту персональних даних суб'єктів персональних даних в 

Університеті визначений склад працівників, які мають право доступу до персональних даних; 

проводиться виховна та роз'яснювальна робота із працівниками Університету для 

попередження втрати цінних відомостей при роботі з документами, що містять персональні 

дані; захищаються електронні бази даних або комп’ютери, що містять персональні дані 

паролем, картотеки, що містять персональні дані, знаходяться у місцях, що не є прямо 

доступними; упорядкований порядок прийому, обліку і контролю документообігу, наявний 

пропускний режим, ведеться облік і порядок видачі посвідчень, наявні технічні засоби охорони, 

сигналізації, здійснюється охорона території, будівель, приміщень, транспортних засобів. 

 

15) Дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, забезпечення виконання в 

установлені строки вимог Держфінінспекції та її територіальних органів. 

Університет у здійсненні своєї фінансово-господарської діяльності керується Бюджетним 

та Господарським Кодексами України, Законом України про публічні закупівлі, постановами 

КМУ № 1070 від 04.12.2019р. «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт, послуг, що 

закуповуються за бюджетні кошти», № 710 від 11 жовтня 2016 р. "Про ефективне використання 

державних коштів", при тому,  чітко дотримуючись цільового  використання  коштів відповідно 

до затверджених кошторисів бюджетних програм.  

Попередній контроль за цільовим використанням коштів, проведенням тендерних 

процедур та публікацію їх результатів здійснює  Головне управління державної  казначейської 

служби у Львівській області, яке проводить касове обслуговування університету.  

Університетом не отримано жодної відмови від  держказначейства у проведенні оплати, що 

свідчить про  цільове та документальне підтвердження кожної фінансової операції   по 

загальному чи спеціальному фондах університету. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160710.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160710.html
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По закінченні кожного кварталу університет подає в Західний офіс Аудиторської служби 

України  інформацію про ризики бюджетної установи, де зазначається суми фінансування 

бюджетних програм та  надходження до їх спеціального фонду, інші власні надходження,  

проведення тендерних процедур, заборгованості по доходах та видатках. 

Відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у 2020 році 

бухгалтерська служба університету працює за новим планом бухгалтерських рахунків, 

відповідно до облікової політики університету, з розподілом рахунків на програми та фонди. 

16) Виконання закладом вищої освіти вимог органів державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності, а також вимог Міністерства. 

 

У 2020 році Західним офісом Аудиторської служби проведено ревізію фінансово-

господарської діяльності університету за період 01.01.2017- 28.02.2020 р.  Ревізією встановлена 

ряд недоліків, що призвели до переплати коштів на загальну суму 416292,47 грн, в тому числі 

по: 

• заробітній платі сумісників (недостовірні дані у табелях обліку робочого часу) 144894,57 

грн, працівників, які не подали лікарняні листки – 43632,06 грн, сплаті ЄСВ на зарплату 

працівників, які не повідомили про встановлення їм інвалідності – 72320,05 грн, та по одному 

випадку неправильного встановлення: тарифного розряду – 14752,65 грн, безперервного стажу 

роботи з хворими на туберкульоз – 10016,20 грн, не підтверджена категорія лікаря – 1575,46 

грн. 

•  ремонтних роботах – 140304,37 грн 

•  2-х орендарях -  57016,78 грн, з якої 55681,04 грн - невідшкодовані кошти 1 орендарем, 

який збанкрутував. 

• 1 випадку несплати за проживання в гуртожитку – 1849,24 грн.  

 В часі ревізії всі суми переплат університету відшкодовані повністю,  за виключення 

заборгованості орендаря-банкрута. 

За результатами ревізії по університету видано наказ № 1125-з від 14.04.2020 р., яким 

попереджено завідувачів кафедрами про їх персональну відповідальність за достовірність даних 

у табелях обліку робочого часу зовнішніх сумісників та працівників підрозділів. За 

неефективну претензійно-позовну роботу до орендаря, який збанкрутував, на юрисконсульта 

накладено стягнення у вигляді утримання із його заробітної плати коштів в розмірі посадового 

окладу. 

17) Вжиття заходів до вдосконалення управління закладом вищої освіти, зміцнення 

фінансово-господарської, трудової дисципліни. 

 У 2020 році послідовно виконувалися умови контракту відповідно до чинного 

законодавства України, активного використання засобів по удосконаленню управління закладом 

вищої освіти, в тому числі по зміцненню договірної, трудової дисципліни, а також стосовно 

фінансового становища закладу. 

Вживалися заходи щодо забезпечення належних та економічних умов для проведення 

освітнього процесу на рівні стандартів, зокрема належного впровадження та  організації 

дистанційного навчання в період карантину. 

Здійснювались заходи щодо дотримання трудової і виробничої дисципліни, шляхом 

здійснення організаторської роботи, спрямованої на її зміцнення, усунення втрат робочого часу, 

раціональне використання трудових ресурсів. 

Прийняття на роботу, переведення та звільнення працівників проводилося із  дотриманням 

чинного трудового законодавства стосовно науково-педагогічних працівників. Жоден працівник 

університету не притягувався до кримінальної або адміністративної відповідальності за 

корупційні діяння. 
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Відповідно до чинного законодавства створювалися плани роботи з обов’язковим 

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

оперативних нарадах постійно заслуховувалися поточні результати роботи по запланованим 

заходам. 

Науково-педагогічним та іншим працівникам університету доводилися основні положення 

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

законодавства, зокрема, Законів України  “Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення”, „Про боротьбу з корупцією”, Кодексу Законів про працю України, 

положень пенсійного законодавства з метою ознайомлення їх про необхідність дотримання 

зазначених нормативних актів. За звітний період порушень антикорупційного законодавства 

допущено не було.  

Грубих порушень трудової дисципліни за звітний період працівниками університету 

допущено не було внаслідок своєчасних розробок і впровадження відповідних посадових 

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

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

працівників, визначених чинним законодавством. 

Університет здійснює свою діяльність на підставі Статуту, який розроблений  з 

врахуванням вимог Закону України  «Про вищу освіту» , Кодексу законів про працю України,  

прийнятий на конференції трудового колективу  та  зареєстрований в Міністерстві охорони 

здоров’я України. Між адміністрацією та трудовим колективом університету укладено 

Колективний договір, який гарантує захист прав та інтересів усіх працівників, а у деяких 

випадках, і на покращення умов праці та вирішення їх соціальних проблем.  

Окрім того, на Конференції трудового колективу розглядаються питання стратегічного 

розвитку університету, відбуваються щорічні звіти ректора про його діяльність протягом року 

та завдання на новий календарний рік. 

Особлива увага приділяється зміцненню фінансово-господарської дисципліни.  

Відповідно до Статуту, в університету  функціонує Вчена рада, де щорічно, у лютому, головний 

бухгалтер звітує про напрями використання коштів окремо за кожною бюджетною програмою, 

виконання плану закупівлі дорого вартісного навчального, лабораторного та медичного 

обладнання, проведення поточних та капітальних ремонтів навчальних корпусів та гуртожитків, 

інформує колектив про  нововведення в обліковій політиці  університету. Також, проректор з 

економіки інформує членів Вченої ради про фінансові плани університету на рік, який 

розпочався,  та план його соціального розвитку У 2020 році, через введення карантину, такі 

звіти проходили онлайн.  

Окрім того, на ректоратах заслуховуються проблемні фінансові питання, наприклад, 

видатки на відрядження, заборгованості студентів за навчання, які потребують посиленої 

роботи деканатів  для їх швидкого вирішення, в окремих випадках, залучення юридичної 

служби для проведення претензійно-позовної роботи. 

Особлива увага приділяється трудовій дисципліні для  недопущення порушень у вигляді: 

- прогулів без поважних причин;  

- порушень умов контракту;  

- невідповідності працівника займаний посаді; 

- систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на 

нього трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку;  

- порушення встановлених правил прийняття на роботу. 

У 2020 році працівники університету подали на затвердження посадові інструкції за 

новим зразком, як це вимагав  наказ № 4316-з від 12.12.2019 р., виданий у зв’язку з введенням 
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оновлених Правил внутрішнього трудового розпорядку, прийнятих на конференції трудового 

колективу у квітні 2019 року. 

 

 

18) Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма підрозділами закладу вищої 

освіти штатно-фінансової дисципліни, організація та здійснення контролю за навчальною 

діяльністю. 

Освітній процес у ЛНМУ організовується з урахуванням інноваційних освітніх 

технологій, механізмів і процедур, рекомендованих МОН та МОЗ України, рішень Вченої ради 

Університету та зорієнтований на підготовку висококваліфікованих фахівців, формування 

освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, 

академічної та професійної мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-

культурній сфері, у галузях медицини, фармації та в умовах ринкової економіки.  

Контроль за якістю освітньої діяльності в Університеті здійснюють ректор, перший 

проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з науково-педагогічної (виховної) роботи, 

проректор з наукової роботи, помічник ректора з якості освіти, декани факультетів та їх 

заступники, навчальний відділ, профільні методичні комісії та завідувачі кафедр. 

Колегіальним органом управління Університетом є Вчена рада, до компетенції якої 

належать: визначення стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності Університету; затвердження процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти; ухвалення освітніх програм та навчальних планів; ухвалення рішень з 

питань організації освітнього процесу; ухвалення основних напрямів наукових досліджень та 

інноваційної діяльності; оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів, 

рекомендація до друку підручників та навчальних посібників; призначення стипендій та 

іменних стипендій кращим здобувачам вищої освіти. Рішення Вченої ради Університету 

вводяться в дію наказами ректора. Вони обов'язкові для виконання керівниками підрозділів, 

персоналом і студентами. Закріплення навчальних дисциплін за кафедрами на наступний 

навчальний рік здійснюється за поданням деканів та начальника навчального відділу щорічно 

до 1 червня про що видається відповідний наказ ректора. 

Вчена рада Університету щорічно затверджує Комплексний план роботи ЛНМУ імені 

Данила Галицького на наступний рік, який включає календарні плани роботи ректорату, Вченої 

ради, навчального, наукового відділів, план з лікувально-профілактичної роботи, з гуманітарної 

освіти і виховання, центру міжнародних зв’язків та євроінтеграції; стоматологічного медичного 

центру, НДІ епідеміології та гігієни, календарні плани роботи факультетів, профільних 

методичних комісій. 

Вчені ради факультетів визначають загальні напрями освітньої і наукової діяльності 

факультету; погоджують освітні програми та навчальні плани для відповідних спеціальностей; 

вирішують питання організації освітнього процесу на факультеті, удосконалення програм 

навчальних дисциплін; розглядають питання про створення та розвиток навчально-виробничих 

баз фахової підготовки здобувачів вищої освіти; про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників; інформаційне забезпечення освітньої діяльності; видавничу 

діяльність кафедр факультету; якість освітнього процесу на факультеті, тощо. Про роботу 

факультету його голова звітує на Вченій раді Університету. 

Профільні методичні комісії узгоджують діяльність однопрофільних кафедр з розробки 

складових науково-методичного забезпечення дисциплін за відповідними циклами 

(гуманітарної, фундаментальної та професійно-орієнтованої) підготовки; готують до розгляду 

на Вченій раді пропозиції до стандартів вищої освіти, освітніх програм і навчальних планів за 

відповідним профілем, контролюють виконання стандартів вищої освіти на кафедрах, 

закріплених за відповідною профільною методичною комісією; розглядають питання про 

організаційно-методичний рівень освітнього процесу та якість його забезпечення на конкретних 

кафедрах; узгоджують програми навчальних дисциплін; затверджують екзаменаційні білети; 

аналізують зміст відкритих лекцій та інших навчальних занять, організують конференції та 

семінари з питань навчально-методичної роботи та методичного забезпечення освітнього 
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процесу, обміну досвідом роботи кафедр. Голови профільних методичних комісій звітують про 

роботу комісії на засіданні Вченої ради. 

Помічник ректора з якості освіти, навчальний відділ Університету забезпечує взаємодію та 

контролює освітню діяльність факультетів і кафедр, формує плани удосконалення якості і звіти 

з якості організації освітнього процесу в Університеті, здійснює: контроль за дотриманням 

ліцензійного обсягу; формування навчальних та робочих навчальних планів за 

спеціальностями; формування графіку освітнього процесу Університету; розкладів занять та 

екзаменів в Університеті; підготовку звітів до МОЗ і МОН України, Статистичного управління, 

обласної державної адміністрації з питань освітньої діяльності Університету; підготовку 

проектів наказів щодо організації та контролю освітнього процесу в Університеті; погодження 

проектів наказів щодо формування контингенту студентів Університету; підготовку матеріалів 

щодо складу екзаменаційних комісій в Університеті; контроль забезпечення навчальних 

дисциплін на кафедрах Університету комплексом інформаційного та навчально-методичного 

супроводу; контроль та узагальнення результатів екзаменаційних сесій, атестації випускників, 

ЄДКІ, ліцензійних іспитів; підготовку матеріалів на призначення іменних стипендій студентам 

Університету; контроль обліку документів суворої звітності в Університеті (дипломи, 

студентські квитки, академічні довідки тощо); контроль виконання індивідуальних планів 

науково-педагогічних працівників Університету; розрахунок обсягу педагогічного 

навантаження для кафедр та науково-педагогічних працівників та його облік; планування та 

звітність Університету про видання навчальної та навчально-методичної літератури кафедрами; 

тиражування навчально-методичної літератури у підрозділі оперативного друку. Про ці види 

робіт перший проректор з науково-педагогічної роботи і начальник навчального відділу 

звітують на засіданнях ректорату і Вченої ради Університету. 

Декани факультетів організовують і контролюють виконання наказів і розпоряджень 

адміністрації Університету; реалізацію навчальних планів і навчальних програм на кафедрах та 

контроль якості їх виконання; здійснюють контроль освітнього процесу на факультеті, 

навчально-методичного та інформаційного забезпечення дисциплін на факультеті; 

використання нових технологій і засобів навчання; формують академічні групи; організовують 

облік контингенту студентів та облік успішності студентів; представляють студентів до 

переведення на наступний семестр (курс),  допуск до атестації випускників; представляють 

студентів на призначення стипендій і премій, на академічну відпустку, на індивідуальний 

графік навчання, на відрахування з Університету; контролюють виконання науково-дослідної 

роботи, якість її виконання та використання результатів для удосконалення освітнього процесу; 

організовують роботу екзаменаційних (атестаційних) комісій; розвивають форми 

самоврядування серед студентів факультету, підтримують зв'язки з громадськими 

організаціями; проводять роботу із сприяння працевлаштуванню випускників; керують 

формуванням штатного складу завідувачів кафедр факультету, викладачів, навчально-

допоміжного персоналу; формують плани і звіти про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і педагогічних працівників; контролюють навчальне навантаження викладацького 

складу і якість його виконання; беруть участь у плануванні видання навчальної і методичної 

літератури, контролюють рівень методичного забезпечення на кафедрах; видають вказівки і 

розпорядження по факультету. Про результати діяльності з управління освітнім процесом, 

забезпечення якості освіти і створення оптимальних умов для підготовки кваліфікованих 

фахівців декани факультетів звітують перед Вченою радою Університету. 

Завідувачі кафедр відповідають за організацію та якість освітнього процесу на кафедрі, 

стан навчально-методичної роботи, збереження навчального та наукового обладнання, 

підтримку навчальної і трудової дисципліни на кафедрі. Завідувачі кафедр організовують 

підготовку і реалізацію освітньої програми та програм навчальних дисциплін безпосередньо на 

кафедрі; контролюють якість їх виконання; забезпечують формування програм навчальних 

дисциплін, календарно-тематичних планів навчальних занять і проведення їх на високому 

науковому і методичному рівні; аналізують досягнення заявлених у програмі результатів 

навчання; забезпечують формування необхідних компетентностей у здобувачів вищої освіти; 

здійснюють контроль організації освітнього процесу, навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення дисциплін на кафедрі, використання сучасних технологій і 

засобів навчання, підготовки підручників і навчальних посібників колективом кафедри; 
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рецензування навчальної літератури; забезпечують планування і виконання наукових 

досліджень, контролюють їх якість і використання результатів у освітньому процесі; ведуть 

роботу щодо підготовки науково-педагогічних кадрів, підвищення наукової кваліфікації і 

педагогічної майстерності викладачів кафедри; керують розподілом навантаження науково-

педагогічного складу кафедри і контролюють його виконання; управляють формуванням 

штатного складу кафедри (науково-педагогічного і навчально-допоміжного персоналу); 

розподіляють і контролюють виконання обов’язків працівниками кафедри; щомісяця проводять 

засідання кафедри. Про всі види діяльності кафедра щорічно подає звіти у відповідні відділи 

Університету. Завідувач звітує про діяльність кафедри на вченій раді факультету. 

Відповідно до вимог Законів України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556- VII (розділ 

V Забезпечення якості вищої освіти, стаття 16 Система забезпечення якості вищої освіти) і 

«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145- VIIІ (розділ V Забезпечення якості освіти, стаття 41 

Система забезпечення якості освіти) у Львівському національному медичному університеті 

імені Данила Галицького розроблена і забезпечується Стратегія та процедури забезпечення 

якості освіти (затверджена рішенням Вченої ради 07.11.2017 протокол № 9-ВР). Система 

управління якістю складається із взаємопов'язаних структур, процесів та інструментів загально 

університетського характеру, з урахуванням специфіки окремих факультетів та медичного 

коледжу. Вона включає освіту за усіма програмами другого (магістерського), третього 

(освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, а також післядипломного навчання і є частиною 

комплексної системи управління якістю Університету, яка об'єднує всі сфери його діяльності. 

Система створена за участю академічної спільноти Університету та зацікавлених сторін 

відповідно до бачення місії та стратегії Університету, з урахуванням університетської, 

національної та міжнародної належної практики і досвіду у сфері управління якістю освіти, 

поваги до академічних цінностей і традицій. Затверджено склад університетської та 

факультетських рад з якості освіти, План заходів на виконання Стратегії забезпечення якості 

освіти в ЛНМУ на 2020 рік (рішення Вченої ради №12-ВР від18.12.2019), Звіт про оцінку якості 

освіти у ЛНМУ імені Данила Галицького за 2020 р. (рішення Вченої ради від 16.11.2020, 

протокол № 7-ВР). Оновлено і затверджено склад моніторингових груп з управління якістю 

освітнього процесу на факультетах та кафедрах.  Проведено анонімне анкетування здобувачів 

вищої освіти, рейтингове оцінювання кафедр і викладачів.  

Освітянські здобутки Університету представлялись на міжнародних та державних 

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

прі «Лідер вищої освіти» на ХІ міжнародній виставці „Сучасні заклади освіти 2020” (12-14 

березня 2020 р.), удостоєний гран-прі і почесного звання «Лідер інновацій в освіті», 

нагороджений  Золотою медаллю та Дипломом у номінації «Інноваційна діяльність закладів 

освіти як важливий фактор забезпечення якості освіти», «За презентацію досягнень і 

упровадження інновацій в освітній процес», «Міжнародна співпраця як фактор сучасного 

розвитку закладу освіти в умовах глобалізації та інтернаціоналізації освіти» на Дванадцятій 

міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті»(12-14 жовтня 2020 р.). 

 

 За результатами моніторингу усіх основних рейтингових показників, які проводили різні 

вітчизняні та міжнародні установи, ЛНМУ посідає лідерські позиції серед вищих медичних 

навчальних закладів і показує позитивну динаміку роботи: 

• Консолідований рейтинг ЗВО України - 1 місце серед медичних ЗВО і 6 місце серед 

усіх ЗВО України 

• Рейтинг університетів за показниками Scopus 2020 - 2 місце серед медичних ЗВО і 

12 місце серед усіх ЗВО України 

• Рейтинг «Webometrics»  – 1 місце серед медичних ЗВО і 12 місце серед усіх ЗВО 

України 

•  «ТОП-200 Україна» - 1 місце серед медичних ЗВО і 17 місце серед усіх ЗВО України 
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• ТОП-10 Кращі медичні заклади вищої освіти України – 1 місце серед усіх 

• ТОП-10 Кращі заклади вищої освіти західного регіону – 2 місце серед усіх  

 

 

19) Створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав 

працівників відповідно до законодавства про працю 

 

 Ректорат, адміністрація господарського відділу, служба охорони праці і комісія профкому з 

охорони праці університету спільними зусиллями розробили плани щодо покращення умов 

праці і попередженню виробничого травматизму.  

 Впродовж  2020 року в університеті  не зареєстровано нещасних випадків виробничого 

характеру, професійних захворювань, отруєнь, дорожньо-транспортних пригод.  

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

стану охорони праці та профілактики виробничого травматизму. 

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

первинний та повторний інструктажі проводять керівники структурних підрозділів. 

 Службою охорони праці університету разом з господарським відділом та профспілкою, 

розроблені комплексні заходи з охорони праці для колективного договору, який виконаний в 

повному обсязі. 

 В 2020 році проведено навчання та перевірку знань (атестація) зі знання правил, норм, 

інструкцій з охорони праці та протипожежного захисту  в   осіб, що працюють на ділянках з 

підвищеною небезпекою в кількості 121 чол. 

 У зв’язку з запровадженням карантину, частково проведено профмедогляд при 

спеціалізованій консультативній поліклініці фтизіопульмонологічного профілю співробітників 

університету, що працюють  на роботах зі шкідливими умовами праці в кількості  65 чол. 

 Закуплено нормативну документацію для потреб служби ОП. 

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

медичному коледжі перевірено опір заземлення електроустановок, заміряно опір ізоляції 

електромереж. 

 Проведено перевірку захисних засобів. 

 Постійно проводяться профілактичні та ремонтні роботи по обслуговуванню газових 

приладів та мереж в корпусах і гуртожитках університету. 

 В стоматологічному  медичному центрі, на кафедрі фармацевтичної, органічної та 

біоорганічної хімії та ЦНДЛ проведено технічне обслуговування ліній газопостачання 

(кисневих систем). 

 В науковій лабораторії кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії проведено 

монтаж системи вентиляції. 

 В їдальні теоретичного корпусу і гуртожитку №2 проведено поточний ремонт системи 

вентиляції.   

 Всі підрозділи університету забезпечені необхідною  кількістю  первинних засобів 

пожежегасіння, інструкціями, знаками евакуації, додатково закуплено 70 шт. нових 

вогнегасників. 

 Проведено технічне обслуговування, ремонт та перезарядка  вогнегасників у всіх підрозділах 

університету. 

 Постійно проводиться плановий   інструктаж  з пожежної безпеки зі всіма  працівниками та 

проживаючого контингенту студентів в гуртожитках з обов’язковим записом в журналі 

реєстрації інструктажів. 

 Евакуаційні виходи, підвальні приміщення та горища  приведені у відповідність  вимогам 

правил пожежної безпеки і утримуються в належному стані. 

 Проведено протипожежну обробку дерев’яних конструкцій горищ корпусу нормальної 

анатомії та патанатомії. 

 Пожежні гідранти укомплектовані пожежними рукавами. 
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 Проведена перевірка технічного стану автоматичної сигналізації пожежегасіння, оповіщення 

про пожежу, внутрішнього та зовнішнього водопостачання. 

 Проведені практичні заняття з членами добровільної пожежної дружини з залученням 

працівників ДСНС. 

 Відповідальний за пожежну безпеку пройшов навчання та перевірку знань з питань 

пожежної безпеки у Навчальному пункті загону технічної служби ГУ ДСНС України у 

Львівській області. 

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

ремонту а/транспорту покладено на завідувача гаражу. 

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

навчання та атестацію з питань охорони праці та пожежної безпеки. 

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

оперативних нарадах з працівниками гаражу проводилась робота по підвищенню трудової 

дисципліни. 

 Проводився тиждень безпеки дорожнього руху. 

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

 Проведено частковий ремонт даху з шиферним покриттям. 

 Територія гаражу очищена від горючих і легкозаймистих матеріалів. 

 У зв’язку із зимовим періодом, з водіями проводиться щоденний інструктаж . 

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

профілактичний медичний огляд. 

 Щоденно проводиться технічний огляд автотранспорту. 

 На протязі року проводились ТО-1 і ТО-2. 

 Проведено наповнення медичних аптечок, які знаходяться в автомобілях. 

 Проведено перевірку та перезарядку вогнегасників. 

 

20) Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами. 

Взаєморозрахунки з юридичними та фізичними особами при закупівлі товарів, робіт та 

послуг здійснюється на підставі укладених договорів, та  виключно,  з врахуванням вимог 

Закону України «Про публічні закупівлі» та з використання електронної системи ПРОЗОРРО. 

Розрахунки за придбані товари, виконані роботи, надані послуги університетом 

здійснюються своєчасно, тому, перед іншими суб’єктами господарювання в університеті 

заборгованість відсутня.  

В університеті щомісячно, без запізнень, проводиться виплата  заробітної плати (двічі на  

місяць за 1 та ІІ половину місяця), академічних та соціальних стипендій. Протягом року не було 

випадків виникнення заборгованості  по цих виплатах.  

Для виплати допомоги по листках непрацездатності  університет подає щомісячні звіти у 

Фонд соціального страхування з тимчасової непрацездатності, та після отримання коштів – 

виплачує їх. Станом на 1 січня 2021 року не виплачено допомоги по листках непрацездатності в 

сумі 780,2 тис грн,  так як кошти з Фонду не надійшли. 

 

21) Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету. 

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

а також отримує кошти від надання платних послуг, відповідно до «Переліку платних послуг, 

які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи 

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

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

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

затверджується Міністерством охорони здоров’я України на окремо взятий рік.  

У 2020 році університетом отримано фінансування з державного бюджету за 4-ма  

бюджетними програмами в сумі 232796,5 тис грн, з яких здійснено касові видатки на загальну 

суму  231539,3  тис грн. (1257,2 тис грн забрано в бюджет, з них, по КПК 2301190 - економія по 

доплатах через наявність вакансій медпрацівників в сумі  1256,8 тис грн, 2301200 – 0,4 тис грн) 
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Касові видатки у розрізі бюджетних програм склали:  

- КПК 2301020 (наукова, науково-технічна діяльність) – 2367,9 тис грн; 

- КПК 2301070 (вища освіта) – 182593,2 тис. грн.; 

 - КПК 2301190 (доплата медпрацівникам, які працюють в зоні ризику зараження на ковід-2019) 

– 3940,4 тис грн. 

- КПК 2301200 (практична охорона здоров’я) – 42637,8 тис. грн.; 

Кошти бюджетного фінансування використано на цілі, які передбачені  кошторисами 

бюджетних програм по відповідних кодах бюджетної класифікації видатків. 

Надходження до спеціального фонду за 2020 рік склали 321810,5 тис грн. (що більше на 

50,7 млн грн від надходжень попереднього року ), у тому числі по джерелах надходжень: 

Бюджет

на 

програм

а 

Види надходжень Загальна 

сума 

в т.ч. за 

джерела

ми 

2301020 наукові дослідження та науково-технічні послуги 18600,5  

2301070  Навчання: Студентів вітчизняних 298973,8 57881,7 

 Студентів іноземних  176152,9 

 Іноземних клінічних ординаторів   1187,3 

 Інтернів  19708,9 

 Курсантів   15490,2 

 Проживання в гуртожитках та Трускавецькій філії  26561,5 

 Реалізовано путівки в студентський табір «Медик»  0 

 Виручка  комплексу студентського харчування  1301,2 

 Виручка навчально-виробничої аптеки  249,7 

 Оренда приміщень університету   84,3 

 Інші надходження (видача  іноз.довідок, дублікатів)  327,1 

 Друкування статей у «Львівському медичному часописі»  17,4 

 Реалізація брухту та макулатури  11,6 

2301200 Послуги  медичного стоматологічного центру  4236,2 4002,2 

 Оренда приміщень  стоматцентру  234,0 

Крім того, надійшло коштів за іншими джерелами надходжень в сумі    5434,7 тис  грн, в 

т.ч. по джерелах: 

2301020 Міжнародні проекти (за програмою «Горизонт 2020» та 

Фонд «Фольксваген»), фрагмент наукової теми, 

грантоотримувачем якої є «Львівська політехніка» 

2524,5 

2301070 

– на 

заг.суму 

2896,3 

Дарунки  191,6 

Національний фонд досліджень України-грант 1995,3 

Міністерство освіти України - грант 130,0 

Посольство Чехії – кошти на придбання навчальних 

манекенів 
503,7 

Кошти на виконання доручень (стипендія) 75,7 

2301200 Дарунки 13,9 
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           В останні роки діяльності університет проводить фінансову політику на збільшення 

надходжень спеціальних коштів, які являються основним джерелом стабільності у здійсненні  

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

Науково-педагогічний персонал університету активно працює над пошуком іноземних 

грантів, рандомізованих клінічних досліджень, виконання яких дало б значний фінансовий 

ефект.  

Ще одним з напрямків у збільшенні надходжень до спеціального фонду університету 

являється робота факультету іноземних студентів по  пошуку та набору на навчання  іноземних 

громадян. Так як навчання іноземних студентів в університеті проводиться, в основному, на 

англійській мові, це передбачає і значно більшу його вартість. Як видно із надходжень 2020 

року, сума коштів від навчання іноземних студентів  перевищує суму коштів від навчання 

вітчизняних студентів у 3 рази. 

22) Своєчасне та у повному обсязі виконання закладом вищої освіти зобов'язань перед 

державним бюджетом, органами Пенсійного фонду України, державними соціальними 

фондами. 

Університет, основна діяльність якого пов’язана з наданням послуг у сфері вищої освіти, 

зареєстрований як неприбуткова організація та, відповідно, звільнений від сплати податку на 

прибуток. Окрім того, статтею 197 Податкового Кодексу України університет, як заклад вищої 

освіти, звільнений від сплати податку на додану вартість з надходжень від надання  усіх видів 

освітньої діяльності та проживання студентів. 

У той же час, університет сплачує податок на додану вартість від послуг у сфері 

громадського харчування (їдальні університету), науково-технічних послуг, які надає 

лабораторія промислової токсикології, проживання в гуртожитках слухачів факультету 

післядипломної освіти, від реалізації путівок в студентський спортивно-оздоровчий табір 

«Медик», інше. Заборгованість зі сплати ПДВ поточна (термін сплати – до 20 числа наступного 

місяця). 

Окрім того, університет сплачує: 

- плату за спеціальне використання води,  

- екологічний  податок,  

- земельний  податок  (землі,  які  використовуються під студентський спортивно-

оздоровчий табір «Медик» та під  приміщеннями, які здані в оренду), 

- туристичний збір (від реалізації путівок у с/о табір). 

Податки сплачуються університетом своєчасно та в повній мірі. Станом на 1 січня 2021 

року прострочена заборгованість зі сплати  даних податків відсутня (рахується тільки поточна з 

терміном сплати  - до 20 числа). 

Єдиний соціальний внесок та податок з доходів фізичних осіб сплачується до бюджету 

двічі на місяць, під час виплати заробітної плати. Заборгованість до Пенсійного фонду та 

державного бюджету відсутня. 

23) Виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої освіти, недопущення 

виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання 

та комунальні послуги. 

У 2020 році університет здійснював свою фінансово-господарську діяльність відповідно 

до затверджених МОЗ України кошторисів за 4-ма бюджетними програмами. Кошторис доходів 

та видатків  передбачає фінансування з державного бюджету (загальний фонд) та  кошти, які 

заклад заробляє(спеціальний фонд), надаючи платні послуги. 
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Так, за 2020 рік університет провів видатків за рахунок  бюджетного  фінансування в сумі 

231,5 млн грн і лише на поточні видатки, як це передбачено кошторисами програм. В даній сумі 

видатки на заробітну плату склали 202,1 млн грн (87,3%), комунальні послуги 4,1 млн грн 

(1,77%), соціальне забезпечення (стипендія, допомога на одяг та харчування сиротам) – 24,0 

млн грн. (10,37), інші витрати – 1,3 млн грн (0,56%). 

Надійшло коштів до спеціального фонду університету за всіма програмами в сумі 321,8 

млн грн, в тому числі: 

-  за основною діяльність (освітні, наукові,  науково-технічні, стоматологічні послуги) – 293,0 

млн. грн;  

- господарською діяльністю (проживання в гуртожитках, харчування студентів, реалізація 

медикаментів через навчально-виробничу аптеку, реалізація путівок в студентський табір 

«Медик») – 28,5 млн. грн, 

- послуги оренди приміщень – 0,318 млн грн, 

- реалізація металобрухту – 0,011 млн грн. 

Проведено видатків спеціального фонду на суму 303,4 млн грн, в т.ч. проведено,  

-  поточні видатки на суму  291,8 млн. грн, з яких, на заробітну плату направлено  240,0 

млн грн, комунальні послуги – 24,6 млн грн, що склало від загальної суми видатків СФ 

відповідно 79,1% і 8,11% ; 

-  капітальні видатки  - 11,6 млн грн (3,82%) (придбано обладнання на 9,0 млн грн, 

проведено капітальний ремонт гуртожитків – 0,9 млн грн, навчальних корпусів – 1,7 млн 

грн.). 

Загальна вартість комунальних послуг за  2020 рік  склала 28,7 млн грн, сплачена 

бюджетними коштами в сумі 4,1 млн грн, що   склало 14,28%, решта 85,72% - коштами 

спеціального фонд 24,6 млн грн. 

Окремо, за кожною програмою та фондом, видатки університету направлялись в першу 

чергу на виплату заробітної плати, стипендій, оплату вартості спожитих комунальних послуг. 

Станом на 1 січня 2021 року заборгованість в університеті за даними статтям витрат відсутня. 

24) Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам правопорушень у 

закладі вищої освіти. 

У 2020 році в університеті постійно працював антикорупційний комітет, який 

відповідає за дотримання антикорупційного законодавства, а також на виконання Закону 

України “Про запобігання корупції” було створено комісію з оцінки корупційних ризиків. 

Протягом 2020 року в університеті проводилися заходи з виконання антикорупційного  

законодавства України, Антикорупційної програми та плану заходів  щодо запобігання та 

виявлення корупції, зокрема: 

Оцінка корупційних ризиків  у діяльності університету проводилась відповідно до 

вимог положень Антикорупційної програми. 

Здійснювалися заходи із залученням активної частини студентів та працівників, 

громадських об'єднань та організацій, що діють в університеті, засобів масової інформації з 

поширення ідей академічної доброчесності, нульової толерантності або нетерпимості до 

корупції, дотримання стандартів професійної етики. 

Здійснювався контроль за дотриманням вимог антикорупційного  законодавства 

науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти та інших категорій 

працівників. 

Уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції вчасно здійснювалось 

подання інформації відповідно до вимог НАЗК, МОЗ України та МОН України. 

Здійснювався контроль  щодо прийняття на роботу осіб, у яких у зв'язку з 
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призначенням виникатиме конфлікт інтересів щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів. 

Забезпечувався контроль посад  з підвищеним корупційним ризиком. Проводився 

контроль за поданням суб'єктами декларування щорічних є-декларацій за 2020 рік. 

Забезпечувався якісний добір і розстановка кадрів на засадах неупередженого 

конкурсного відбору, зверталась особлива увага на роз'яснення кандидатам  на заміщення 

вакантних посад вимог закону України “Про запобігання корупції”. 

У 2020 році протягом дистанційної форми навчання, пов'язаної з оголошенням 

карантину через COVID-19, у всіх академічних групах та підрозділах університету  дистанційно 

проводились  семінари, тематичні бесіди з обговорення питань про запобігання корупції, 

злочинних проявів, хабарництва.  

 

25) Подання на затвердження Міністерству річного кошторису доходів  і видатків закладу 

вищої освіти. 

             

У 2020 році Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

фінансувався із державного бюджету за чотирма програмами:  

- 2301020  „Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я ”; 

- 2301070 „Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, 

підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами 

перед вищої та вищої освіти”; 

- 2301200 „Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що 

надається вищими навчальними закладами, науково-досліднми установами та 

загальнодержавними закладами охорони здоров’я”; 

- 2301190 „Здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, 

які надають допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення за 

рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19,спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. 

       Після отримання від Міністерства охорони здоров’я України розпису державного бюджету 

на рік по кожній із програм університет, керуючись положеннями Бюджетного кодексу 

України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, 

розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» із 

змінами, наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 року № 57 «Про затвердження 

документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» зі змінами і доповненнями, 

наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року № 333 «Про затвердження 

Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо 

застосування класифікації кредитування бюджету», наказом Міністерства фінансів України від 

14.01.2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію», відповідно до доведених лімітних 

довідок про бюджетні асигнування та кредитування, подає на затвердження до МОЗ України 

уточнені проекти кошторисів, проекти планів асигнувань загального фонду бюджету, планів 

використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних коштів та 

штатні розписи разом із підтверджуючими та економічно обґрунтуваннями розрахунками по 

кожній програмі окремо.  

 

26) Подання Міністерству щороку до 01 березня, а також на його вимогу звіту про 

результати виконання умов контракту та дотримання закладом вищої освіти вимог 

законодавства, стандартів вищої освіти. 

Щорічний звіт за результатами діяльності, передбаченими Контрактом, подається в 

зазначені терміни. Дострокових звітів не вимагалось. 
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27) Щорічне звітування перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

закладу вищої освіти про результати своєї роботи, зокрема про виконання колективного 

договору; 

Щорічний звіт ректора перед конференцією колективу університету за результатами 

діяльності за 2020 рік заплановано на березень-квітень  2021 року. 

 

 

28) Розвиток і модернізація змісту, форм фізичного виховання студентів, студентського 

спорту та відповідної матеріально-технічної бази, підготовка та оприлюднення щорічного 

звіту про стан фізичного виховання і спорту у закладі вищої освіти. 

 

Основними формами організації фізичного виховання в університеті є секційна, оздоровча 

- фізкультурна, спортивно-масова, традиційна та клубна з поєднанням професійно орієнтованих 

та індивідуальних занять організованих та самостійних із залученням волонтерів-спортсменів 

та волонтерів-студентів студентського самоврядування.  

 Заняття за традиційною формою передбачені робочим навчальним планом для кафедри 

фізичного виховання і спортивної медицини з вибіркової дисципліни “Фізичне виховання”, 

об'ємом навчальної роботи на навчальний рік 3 кредити на І-у та 3 кредити ІІ-у курсах всіх 

спеціальностей (факультетів). Форма контролю: залік.  

 Заняття за секційною формою передбачені планом навчальної роботи для кафедри 

фізичного виховання і спортивної медицини у 18 навчально-тренувальних секціях, з яких 12 

навчально-тренувальних секцій для вітчизняних студентів і 6 для студентів іноземців. Заняття у 

18-ти у навчально-тренувальних секціях відвідують 517 студентів, з яких 230  студентів членів 

збірних команд університету постійно та 287 епізодично. 

 Оздоровчо-фізкультурною, спортивно-масовою та клубною формою занять охоплено, 

постійно або епізодично, студентів всіх курсів спеціальностей (факультетів), а саме: оздоровчо-

фізкультурною формою та спортивно-масовою формою занять з поєднанням професійно 

орієнтованих та індивідуальних, як організованих, так і самостійних із залученням спортсменів- 

волонтерів та студентів-волонтерів студентського самоврядування, постійно або епізодично, 

охоплено близько 1200 студентів; клубною формою занять у 6 спортивних клубах (стрілецький 

СК “Медін”, баскетбольний СК “Медін”, СК спортивного фехтування, СК з футзалу та міні-

футболу, СК “Кван-Кі-До”, СК ЛНМУ імені Данила Галицького) займаються 249 студентів; у 8 

громадських оздоровчо-фізкультурних та спортивних клубах зайнято 235 студентів; професійно 

орієнтованими та індивідуальними заняттями (як організованими, так і самостійними із 

залученням спортсменів-волонтерів та членів Студентського самоврядування) постійно або 

епізодично охоплено понад 400 студентів. 

 На спортивній базі Університету проводяться Універсіада ЛНМУ імені Данила 

Галицького, Універсіада ВНЗ Львівської області, Чемпіонати України та Кубки України зі 

стрільби з лука, Спартакіада медичних працівників Львівської області, турніри з міні-футболу, 

змагання серед гуртожитків, відкриті змагання на Кубок ЛНМУ імені Данила Галицького з 

видів спорту.  

 До початку введення карантину пов’язаного з поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19 та дистанційної форми навчання було проведено та взято участь у 37 спортивно-

масових та оздоровчо-фізкультурних заходах, серед яких 21 змагання всеукраїнського (15) та 

обласного (6) рівня, у яких студенти- спортсмени здобули  12  всеукраїнських,  5 обласних 

нагород та вибороли ІІІ місце у комплексному заліку Універсіади Львівщини. Виконано 1 

норматив майстра спорту України і 7 кандидатів у майстри спорту України. 
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 Основними заходами мотивації та стимулювання студентів до занять фізичним 

вихованням та спортом є: покращення якості процесу фізичного виховання в університеті; 

забезпечення студентам індивідуальних можливостей для занять фізичним вихованням і 

спортом; виховання у студентів зацікавленості у проведенні систематичних занять фізичним 

вихованням і спортом; підвищення освітнього рівня й інформованості студентів з оздоровчих 

технологій з фізичною культури і спорту; формування у студентів духовних потреб та здорових 

звичок до самостійного ведення здорового способу життя; здійснення підбору кваліфікованих, 

професійно підготовлених викладацьких кадрів; переведення кращих студентів, членам збірних 

команд з видів спорту, переможців спортивних змагань різного рівня на індивідуальний графік 

навчання (наказ ректора № 932-ст від 23.09.2020р.); заохочення студентів, членів збірних 

команд з видів спорту, переможців спортивних змагань різного рівня подяками університету, 

спортивних товариств та клубів; заохочення студентів щодо призначення стипендій із 

врахуванням балів передбачених за участь у науковій, громадській та спортивній діяльності 

відповідно до “Положення про порядок призначення і виплати стипендії у Львівському 

національному медичному університеті імені Данила Галицького”; залучення кращих студентів 

до наукової роботи у студентському науковому гуртку кафедри фізичного виховання і 

спортивної медицини.  

 В університеті функціонує студентський спортивно-оздоровчий комплекс, який 

складається із навчально-спортивних залів університету загальною площею 1959,5 м2 

(спортивний зал для занять ігровими видами спорту та фізичними вправами – 438,2 м2; тир для 

стрільби з лука №1 – 110,0 м2; №2 – 294,5 м2; №3 – 437,5 м2; спортивний зал для ритмічної 

гімнастики, степ-аеробіки, йоги – 67,9 м2; спортивний зал для атлетичних видів спорту – 106,4 

м2; спортивний зал для занять видами боротьби – 86,9 м2; спортивний зал для занять 

єдиноборствами  (бокс, карате-до, кван-кі-до) – 106,2 м2; спортивний зал для атлетичних видів 

спорту – 83,9 м2; спортивний зал для занять настільним тенісом – 42,7 м2; спортивний зал 

медичного коледжу для занять ігровими видами спорту – 185,3 м2; спортивний майданчик для 

занять стрільбою з лука – 1730,0 м2; спортивний майданчик студентського спортивно-

оздоровчого табору “Медик” – 200 місць на 1 зміну. Плавальний басейн “Динамо” для занять 

спортом та оздоровлення студентів університет орендує що семестру. 

 Активно функціонує, із залученням студентського самоврядування університету, 

введений в експлуатацію у вересні 2019 року, докорінно реконструйований, 

багатофункціональний спортивний майданчик із рекортановим покриттям для проведення 

занять, спортивних і оздоровчо-фізкультурних заходів зі спортивних ігор (800,0 м2) та 

майданчик для занять атлетичною гімнастикою на тренажерах (300,0 м2). 

Питання щодо популяризації фізичного виховання та спорту серед студентів 

заслуховувалися на засіданнях Ректорату, Вчених рад університету та факультетів, студентського 

самоврядування, профспілкового комітету студентів та працівників. Заходи, щодо популяризації 

фізичного виховання та спорту серед студентів забезпечувалися кураторами академічних груп та 

гуртожитків, викладачами, студентами-волонтерами, проведенням конференцій, круглих столів, 

тематичних бесід, спортивно-масових змагань, які присвячувалися знаменним подіям, 

національно-культурним традиціям, провідним вченим, спортсменам, політичним діячам і т.ін.  

Оздоровчо-фізкультурні та спортивно-масові заходи постійно висвітлювалися відділом 

комунікації та промоції на офіційному Веб-сайті університету у рубриці “Новини”, у 

періодичному Всеукраїнському виданні університету газеті “Альма-матер”, у засобах масової 

інформації та телебаченні. 
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Лікувально-профілактична діяльність 

 

Лікувально-профілактична діяльність здійснювалась на 49 клінічних кафедрах, які 

співпрацюють з 109 закладами охорони здоров'я Львова, а також Луцька, Рівного, Трускавця, 

Моршина. З них державної та комунальної власності – 48 та приватних – 61. 

 За звітний період укладено нові угоди про співпрацю з 6-ма клінічними закладами 

охорони здоров'я, а також оновлено угоди з 10-ма закладами, серед них: 
 

• КНП ЛМР "Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова" 

• КНП ЛОР "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр" 

• КЗ ЛОР "Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи" 

• КЗ "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр імені Віктора 

Поліщука" 

• ТзОВ "Медичний центр Святої Параскеви" 

На базі Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова засновано нову клінічну 

кафедру – кафедру хірургії та трансплантології ФПДО, що сприятиме розвитку цього 

важливого напрямку клінічної хірургії. Також на базі цього закладу охорони здоров'я відкрито 

філіал навчального імітаційного центру університету. 

Лікувально-профілактичну роботу виконували 769 штатних науково-педагогічних 

працівників клінічних кафедр. З них вищу категорію мають 448 осіб (58 %), I категорію – 96 

осіб (13 %), ІІ категорію – 61 особи (8 %) та сертифікат спеціаліста – 164 осіб (21 %). У 2020 

році виникли складнощі у проведенні лікувально-діагностичної роботи на клінічних базах 

науково-педагогічними працівниками, які не знаходяться у трудових відносинах з клінічними 

закладами, оскільки вони не зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. 

У зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19) співробітники молекулярно-

генетичної лабораторії НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького проводять 

специфічну лабораторну діагностику COVID-19 у відповідності до Договору про співпрацю з 

ДУ "Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України". З квітня 2020 року по січень 

2021 року проведено більше 25 тисяч досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції 

(ПЛР) та більше 1700 досліджень методом ІФА для якісного виявлення антитіл класів IgM та 

IgG до вірусу SARS-CoV-2. З 25 листопада 2020 у співпраці з "Львівським обласним 

лабораторним центром МОЗ України" та за підтримки Департаменту охорони здоров’я 

Львівської ОДА проводиться безкоштовне тестування на COVID-19 студентів львівських 

закладів вищої освіти. Лікарями НДІ епідеміології та гігієни безкоштовно проведено більше 120 

консультацій для пацієнтів, яким проводилось тестування методом ПЛР та ІФА в лабораторіях 

інституту. 

ЛНМУ імені  Данила Галицького продовжує співпрацю з науково-дослідними 

установами системи Національної академії медичних наук України: 
 

• ДУ "Інститут спадкової патології НАМН України";  

• ДУ "Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України". 

Університет постійно співпрацює з Департаментом охорони здоров'я Львівської ОДА у 

областях Західного регіону України. 19 висококваліфікованих фахівців клінічних кафедр є 

головними позаштатними спеціалістами ДОЗ ЛОДА, а 10 – експертами МОЗ України. Четверо 

професорів клінічних кафедр є членами клініко-експертної комісії ДОЗ ЛОДА. 

Клінічні кафедри співпрацюють з військовими медиками, які представляють Військово-

медичний клінічний центр Західного регіону та Львівський військово-медичний клінічний 

центр Державної прикордонної служби України. Провідні науко-педагогічні працівники 

клінічних  кафедр організовують науково-практичні конференції і семінари, засідання асоціації 

хірургів, травматологів, анестезіологів, інфекціоністів, у яких беруть участь  військові лікарі. 
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Досвідчені фахівці клінічних кафедр надають практичну допомогу в лікуванні та реабілітації 

військових-учасників АТО, виконують складні оперативні втручання, приймають участь у 

лікуванні поранених, травмованих військовослужбовців. Науково-педагогічні працівники 

клінічних кафедр приймають участь в медичних оглядах мешканців сільських районів 

Львівської, Волинської та Рівненських областей, соціального незахищених груп населення, 

За звітний період організовано та проведено такі лікувально-діагностичні та 

профілактичні заходи: 

• 7 лютого 2020 року до всесвітнього Дня стоматолога асистенти кафедри стоматології 

дитячого віку Єзерська О.В. та Солина Н.М. спільно зі стоматологами-субординаторами 

V курсу 6 групи за підтримки відділу комунікації та промоції ЛНМУ імені Данила 

Галицького провели відкритий "Урок стоматологічного здоров’я на тему "Щоб зуби не 

боліли" у закладі дошкільної освіти N45 з інклюзивною формою навчання та виховання. 

• 10 лютого 2020 року доцент кафедри дерматології, венерології  Бабак І.Д. провела 

круглий стіл "Профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом" для студентів 

7-го гуртожитку. 

• 14 лютого 2020 року з нагоди 10 років роботи всеукраїнської соціальної програми 

"Подаруй дитині усмішку" кафедрою стоматології дитячого віку за підтримки 

Всеукраїнського благодійного фонду Мирослави Дрогомирецької (директор  фонду асис. 

Єзерська О.В) організовано майстер-клас та лекторій на тему: “Створюємо усмішку 

разом”  для 42 дітей (віком від 4 до 18 років), у якому взяли участь студентами-

стоматологами V курсу 12 групи. Це була ретельно підготована командна робота, 

незвичний формат та неперевершена емоційна атмосфера. 

• 5 березня 2020 року асистент кафедри стоматології дитячого віку Єзерська О.В. провела 

восьмий on-line прямий ефір на тему “Здорові зуби – здоровий організм” (організатор ГО 

"Усмішка дитини"). 

• 12 березня 2020 року доцент кафедри педіатрії № 2 Добрик О.О. під егідою 

Міжнародного товариства нефрологів (ISN) організувала та провела акцію до 

Всесвітнього дня нирки під гаслом "Здоров’я нирок для всіх і скрізь – від профілактики 

до виявлення та рівноправного доступу до допомоги". 

• 10 квітня 2020 року доцент кафедри стоматології дитячого віку Солонько Г.М. провела 

on-line семінар "Майстер клас дитячого стоматолога" (організатор навчальний центр 

Maximus)  

• 7 травня 2020 р. доцент кафедри терапевтичної стоматології  Бариляк А.Я. взяла участь у 

on-line круглому столі "Професійна гігієна і консервативна пародонтологія в сучасних 

умовах" (організатор Perioschool). 

• 7 травня 2020 року доцент кафедри стоматології дитячого віку Солонько Г.М. провела 

on-line семінар “Стоматологічне лікування дітей в умовах наркозу – міфи та реальність 

сонько” (організатор навчальний центр Maximus)  

• 15 травня 2020 року кафедрою стоматології дитячого віку (доц. Солонько Г.М., Дольова 

М.О.)  розпочато навчальну on-line програму  "5 кроків до успіху в дитячій 

стоматології". 

• 16 травня 2020 року асистент кафедри стоматології дитячого віку Гринишин О.Б. 

провела on-line семінар на тему "Сучасні методи ендодонтичного лікування" 

(організатор навчальний центр Maximus) 
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• 18 травня 2020 року викладачі кафедри дитячих інфекційних хвороб провели круглий 

стіл на тему: "Особливості перебігу Covid-19 у дітей". 

• 19 червня 2020 року викладачі кафедри дерматології, венерології провели on-line школу 

"Сучасні основи діагностики та лікування псоріатичної хвороби. Коморбідні стани при 

псоріазі, місце нутріціології в їх профілактиці". 

• 22 червня 2020 року викладачами кафедри клінічної імунології та алергології проведено 

вебінар з міжнародною участю "Пандемія COVID-19: імунологічні та клінічні аспекти". 

• 29 жовтня 2020 року викладачі кафедри дерматології, венерології в рамках Всесвітнього 

дня псоріазу провели консультації пацієнтам. Усім хворим, які звернулися на 

консультацію була роздана "Пам'ятка пацієнта хворого на псоріаз".  

 

Оснащення клінічних підрозділів і лабораторій  

У 2020 році на клінічні кафедри і лабораторії закуплено новітнє обладнання за кошти 

Університету на загальну суму 3 млн 890 тис грн. Серед придбаного обладнання: 

• сканер ультразвуковий діагностичний HS70A вартістю 2891000 грн для кафедри 

внутрішньої  медицини №1; 

• система ПЛР в реальному часі AriaDx вартістю 723813 грн для НДІЕГ; 

• система комбінована ХЕЛИК-скан-М вартістю 91000 грн для кафедри внутрішньої 

медицини  №1; 

• електрокоагулятор високочастотний зварювальний ЕК 300 М в комплекті вартістю 75000 

грн для кафедри хірургії № 2; 

• компресор Aircast СБ4/Ф-270.LB75 вартістю  33925 грн для Стоматологічного медичного 

центру 

• мікроскоп MICROmed XS-3320 вартістю 30310 грн для кафедри  хірургії № 2 

• адаптер бінокулярний 50 з поділювачем оптичним вартістю 29400 грн для кафедри 

терапевтичної стоматології ФПДО  

• електрокардіограф "БІОМЕД" ВЕ300 вартістю 15641 грн для кафедри внутрішньої 

медицини  № 2 

 

Стоматологічний медичний центр ЛНМУ ім. Данила Галицького 

Проектна потужність Стоматологічного медичного центру становить 1480 відвідувань на 

зміну. За центром закріплено функції головної стоматологічної установи Львівської області та 

міжобласного центру дитячої щелепно-лицевої хірургії західного регіону України. Основними 

напрямками діяльності міжобласного центру дитячої щелепно-лицевої хірургії є 

консультування дітей з вродженими вадами щелепно-лицевої ділянки, визначення термінів 

оперативних втручань, подальшого лікування та диспансеризації. Надається стоматологічна 

допомога під загальним знечуленням, особливо дітям, та лікувально-консультативна 

стоматологічна допомога хворим із захворюваннями крові (гемофілія, та інші). 

Згідно директивних документів МОЗ України, з метою профілактики поширення 

коронавірусної хвороби COVID-19,  з березня 2020 року в Стоматологічному медичному центрі 

надавалася тільки невідкладна (ургентна) стоматологічна допомога. За 2020 рік всього  було 

прийнято 76 550 хворих, з них первинних хворих – 24489 (у 2019 році – 30300). Прийнято 

первинних хворих дітей 5711 (у 2019 році – 7550). Лікарями-стоматологами всього сановано 

9973 хворих, у тому числі 3586 дітей. Проліковано всього 56957 зубів (у 2019 році – 90430 
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зубів). Протягом 2020 року проведено повну санацію, включаючи зубопротезування, 192 

учасникам АТО (у 2019 році – 456). 

Впроваджені методи діагностики і лікування дисфункцій скронево-нижньо-щелепових 

суглобів із застосуванням МРТ, діагностика та лікування гальванозів, що виникають при 

зубному протезуванні. Стоматологічний медичний центр ЛНМУ ім. Данила Галицького є 

єдиною установою в області де проводиться протезування з використанням дорогоцінних 

металів. У Стоматологічному медичному центрі проводиться лікування кореневих каналів під 

мікроскопом, лікування хвороб  пародонта та інших захворювань ротової порожнини з 

використанням апарату «Вектор» і високотехнологічного медичного комплексу SCORPION 

DENTAL OPTIMA.  

У відділенні хірургічної стоматології лікарями стоматологами-хірургами проводяться 

операції з імплантації. З цією метою використовуються імпланти різних систем. Лікарями 

стоматологами-хірургами періодично проводиться безкоштовна реабілітація воїнів АТО з 

використанням стоматологічних імплантів. 

 

Спеціалізована консультативна поліклініка фтизіопульмонологнічного профілю 

НДІ епідеміології та гігієни ЛНМУ імені Данила Галицького 

       У 2020 році колектив поліклініки надавав консультативну амбулаторно-поліклінічну 

допомогу дорослим та дітям хворим на туберкульоз. Лікарями поліклініки  за звітний період 

прийнято 20899 хворих,  із них дорослих –19215, дітей – 1684.  

За звітний період проведено наступний обсяг діагностичних обстежень пацієнтам в 

амбулаторних умовах. 

Клініко-діагностична лабораторія: проводилися гематологічні, загально-клінічні,  

біохімічні, цитологічні дослідження. За звітний період було проведено усього 26262 

досліджень, з них гематологічних – 17291,  загально-клінічних – 8253, біохімічних – 244,  

цитологічних – 474 ; 

Рентгено-діагностична робота: усього було проведено 1172 досліджень, з них оглядових 

рентгенограм органів грудної клітки – 905 , томограм – 226 ,  рентгеноскопій – 41 . Поліклініка 

проводила рентгендослідження на обладнанні  "Центру легеневого здоров'я" відповідно до 

угоди про співпрацю; 

  Робота кабінету функціональної діагностики: проведено усього 3757 досліджень, із них 

електрокардіограм – 1760, досліджень функцій зовнішнього дихання – 1997, із них 

функціональних проб із застосуванням бронхолітика – 231. 

  Робота кабінету  ультразвукової діагностики: проведено 1227 досліджень, із них 

черевної порожнини – 482, щитоподібної залози – 35, жіночих статевих органів – 9, нирок – 

505, передміхурової залози – 18, сечового міхура – 26 , інших – 152.  

        Робота комісії з медичних оглядів: проведено профілактичний медичний огляд 65 

особам. 
  

 




