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СТАТУТ  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”  
(нова редакція) 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02071010 
 

Прийнято Конференцією трудового колективу 
Національного університету ”Львівська політехніка” 

16 березня 2011 р. (протокол № 8/11) 
 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
1. Цей Статут розроблений відповідно до законодавства України і є документом, 

який регламентує діяльність Національного університету “Львівська 
політехніка”  (далі – Університет), створеного постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 серпня 1993 р. № 646. Університет заснований на державній 
власності. Статус Національного наданий Університетові Указом Президента 
України № 1059/2000 від 11 вересня 2000 р. Університет є самоврядним 
(автономним) дослідницьким національним вищим навчальним закладом 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2009 р. № 713 
“Питання Національного університету “Львівська політехніка”. 

2. Повне офіційне найменування Університету: Національний університет 
“Львівська політехніка”. 

3. Скорочене найменування Університету: Львівська політехніка.  
4. Повне офіційне найменування Університету іноземними мовами:  

4.1. англійською – Lviv Polytechnic National University;  
4.2. німецькою – Nationaluniversität “Lvivska Polytechnika”;  
4.3. французькою – University Nationalе “Polytecnique de Lviv”;  
4.4. російською – Национальный университет “Львивська политэхника”. 

5. Місцезнаходження Університету: Україна, 79013, Львів-13, вул. Степана 
Бандери, 12; телефон (38032) 237-49-93, електронна пошта: rector@lp.edu.ua, факс: 
(38032) 258-26-80, веб-сайт: www.lp.edu.ua. 

6. Університет є правонаступником:  
6.1. Технічної академії (1844–1877 рр.),  
6.2. Вищої політехнічної школи ( 1877–1921 рр.),  
6.3. Львівської політехніки (1921–1939 рр.),  
6.4. Львівського політехнічного інституту (1939–1993 рр.),  
6.5. Державного університету “Львівська політехніка” (1993–2000 рр.).  
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7. Відповідно до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 18.06.1993 р., 
протокол № 5, Державна акредитаційна комісія визнала Університет 
акредитованим за статусом вищого навчального закладу четвертого рівня 
(сертифікат серії СД-IV № 140581 від 09.01.1998 р.).  

8. Головним завданням Університету є провадження освітньої діяльності та здійс-
нення підготовки фахівців за ліцензованими напрямами, спеціальностями та 
освітньо-кваліфікаційними рівнями. 

9. Університет є юридичною особою, права і обов’язки якої він набув від дня його 
державної реєстрації. Університет здійснює цивільну правоздатність у повному 
обсязі для виконання завдань і функцій, передбачених цим Статутом. Універ-
ситет має відокремлене майно, веде самостійний баланс, має розрахунковий, 
поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, реєстраційні рахунки в 
органах Державного казначейства, може від свого імені набувати майнових і 
особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у 
суді.  

10.  Університет має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм 
найменуванням, а також зареєстрований у встановленому порядку товарний знак 
та інші атрибути юридичної особи. 

11. Університет має власну символіку та атрибути, описані в Додатку 1 до цього 
Статуту. 

12. Університет здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та 
цього Статуту, діє на засадах поєднання єдиноначальності та самоврядності і 
має додаткові права, надані йому як самоврядному (автономному) 
дослідницькому національному вищому навчальному закладу. 

13. Основні напрями діяльності Університету: 
13.1. підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців за ліцен-

зованими напрямами, спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рів-
нями згідно з державними замовленнями та договірними зобов’язаннями; 

13.2. підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних працівників 
вищої кваліфікації; 

13.3. наукові дослідження і споріднені з ними роботи інноваційного циклу 
“наука – виробництво”; впровадження сучасних ринкових механізмів 
інноваційної діяльності у сфері високих технологій на засадах взаємодії 
освіти та науки; 

13.4. здійснення заходів з подальшого реформування вищої освіти відповідно до 
сучасних економічних вимог та досягнень науки і техніки з урахуванням 
досягнень провідних університетів світу; 

14. Основні завдання Університету:  
14.1. забезпечення високого науково-теоретичного та методичного рівня 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців, 
розроблення та впровадження в навчальний процес новітніх технологій і 
засобів навчання, зокрема інформаційних, з метою підготовки фахівців з 
питань інноваційного розвитку; 

14.2. реалізація інноваційних програм підготовки наукових і науково-
педагогічних кадрів для університетів, наукових установ, наукомістких 
виробництв; 
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14.3. створення умов для обміну студентами, аспірантами, докторантами, 

науковими і науково-педагогічними працівниками; 
14.4. забезпечення участі студентів у виконанні наукових і науково-технічних 

досліджень та у впровадженні в практику результатів досліджень як 
необхідної складової навчального процесу; 

14.5. підвищення кваліфікації працівників підприємств, установ та організацій, 
які впроваджують у практику результати прикладних наукових 
досліджень університету; 

14.6. здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень за 
пріоритетними напрямами наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності, зокрема разом з Національною та галузевими академіями 
наук; 

14.7. реалізація інноваційних проектів розроблення, впровадження та 
виробництва нової високотехнологічної продукції; 

14.8. інтеграція освіти та науки з виробництвом шляхом створення навчально-
науково-виробничих об’єднань, базових кафедр, лабораторій разом з 
інститутами Національної та галузевих академій наук і підприємствами, 
установами та організаціями; 

14.9. випуск та реалізація експериментальних зразків нової техніки, технологій 
та малосерійної наукомісткої продукції; 

14.10. забезпечення охорони об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема 
інноваційних розробок університету; 

14.11. участь у реалізації міжнародних проектів і програм, у наукових 
конференціях, семінарах, виставках тощо; 

14.12. створення спільних з іноземними партнерами наукових центрів, інсти-
тутів, інших об’єднань для виконання освітніх і науково-дослідницьких 
програм з видачею студентам, аспірантам та докторантам відповідних 
документів про освіту; 

14.13. просвітницька і культурно-виховна діяльність. 
15. Кошти для функціонування Університету передбачаються у Державному 

бюджеті України на відповідний рік за окремою бюджетною програмою 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Витрати Університету на 
підготовку фахівців за контрактами понад державне замовлення фінансуються 
юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними.  

16. Університет має право видавати дипломи про вищу освіту з акредитованих 
напрямів і спеціальностей за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів 
України.  

17. Навчання, діловодство, збори, засідання та інші види діяльності в Університеті 
ведуться українською мовою. Іноземні мови можна застосовувати:  
17.1. під час проведення заходів міжнародного характеру, де рішення про робочі 

мови приймає оргкомітет;  
17.2. у навчанні студентів з інших держав у разі формування з них окремих 

навчальних груп;  
17.3. у викладанні особами, запрошеними для цього з інших країн;  
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17.4. у разі викладання окремих навчальних дисциплін іноземними мовами, під 

час захисту кваліфікаційних робіт – з метою поглибленого вивчення цих 
мов;  

17.5. у документації до робіт, виконаних для замовників з інших країн.  
18. Статутна діяльність Університету вільна від втручання політичних партій, 

громадських, релігійних організацій. Громадські організації діють в 
Університеті на засадах, визначених законодавством. Втручання органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування в діяльність Університету 
допускається лише у випадках, передбачених законодавством. 

19. Структуру Університету визначає Ректор згідно з вимогами чинного 
законодавства, відповідних нормативних документів та цього Статуту.  

20. До структури Унiверситету входять: 
20.1. iнститути; 
20.2. відділення, коледжі, ліцеї, училища; 
20.3. кафедри; 
20.4. центри (науково-навчальні, навчально-наукові, дослідницькі та 

інноваційні, інформаційні, інформаційно-телекомунікаційні), комплекси 
(навчальні, навчально-науково-виробничі, господарські), об’єднання; 

20.5. науково-дослідна частина; 
20.6. навчальні, науково-дослiднi, проектно-пошукові, проектно-конструк-

торські, дослідно-конструкторськi, дослідно-впроваджувальні, конструк-
торсько-технологічні, інформаційні, сертифікаційні, виробничі та інші 
пiдроздiли, у тому числі геодезичні полігони (бази геодезичної та 
будівельної практик) в м. Бережани Тернопільської області та в м. Шацьку 
Волинської області; 

20.7. науково-технічна бібліотека зі статусом наукового підрозділу 
Університету;  

20.8. видавництво; 
20.9. технопарк, навчально-виробничі майстерні, виробничі, комерційні 

підрозділи;  
20.10. адміністративні та господарськi пiдроздiли;  
20.11. об’єкти соцiальної iнфраструктури, у тому числі Народний дім “Просвіта”, 

навчально-оздоровчі табори “Політехнік-1” в м. Алушті Автономної 
Республіки Крим, “Політехнік-2” в с. Славському Львівської області, 
“Політехнік-3” в с. Коблево Миколаївської області, “Політехнік-4” в  
с. Зозулі Золочівського району Львівської області, гуртожитки, студентсь-
кий комбінат харчування, санаторії-профілакторії; 

20.12. фiлiї, навчально-консультаційні центри, представництва та інші терито-
ріально відокремлені підрозділи Унiверситету; 

20.13. Мала технічна академія наук; 
20.14. баскетбольний спортивний клуб “Львівська політехніка”; 
20.15. освітній студентський тижневик “Аудиторія”; 
20.16. iншi структурнi пiдроздiли Унiверситету.  

21. Структурні підрозділи діють на підставі відповідних Положень, затверджених 
Ректором. 
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ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ,  
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

22. Університет заснований на державній формі власності і підпорядкований 
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України (далі – Міністерство) як 
центральному органу виконавчої влади у галузі освіти і науки. 

23. Повноваження Міністерства щодо управління Університетом визначені законо-
давством України з урахуванням статусу Університету як самоврядного (автоном-
ного) дослідницького національного вищого навчального закладу, зокрема 
Міністерство: 
23.1. визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення 

Університету; 
23.2. здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням 

вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування; 
23.3. здійснює ліцензування та акредитацію Університету, напрямів і 

спеціальностей підготовки фахівців, видає ліцензії, сертифікати; 
23.4. формує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;  
23.5. сприяє працевлаштуванню випускників Університету;  
23.6. погоджує правила прийому на навчання до Університету;  
23.7. затверджує статут Університету;  
23.8. організовує вибори, затверджує та звільняє з посади Ректора 

Університету; 
23.9. здійснює контроль за втіленням державної політики у галузі вищої 

освіти, дотриманням нормативно-правових актів про вищу освіту в 
Університеті; 

23.10. здійснює контрольні функції за дотриманням вимог щодо якості вищої 
освіти;  

23.11. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 
Університету;  

23.12. формує мережу спеціалізованих вчених рад в Університеті та контролює 
їх діяльність;  

23.13. погоджує право приймати відповідно до нормативних документів оста-
точне рішення щодо присудження окремими спеціалізованими вченими 
радами наукових ступенів кандидата і доктора наук та присвоєння Вченою 
радою Університету вчених звань доцента, професора і старшого науко-
вого співробітника з видачею відповідних документів державного зразка; 

23.14. приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Університету;  
23.15. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України. 

ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ 
24. Університет як самоврядний (автономний) дослідницький національний вищий 

навчальний заклад має право:  
24.1. приймати самостійні рішення та вчиняти відповідні дії у межах своєї 

компетенції з навчальної, навчально-наукової, науково-дослідницької і 
виробничо-господарської діяльності; 

24.2. зберігати статус неприбуткової установи; 
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24.3. фінансуватися за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті 
України на відповідний рік окремою бюджетною програмою Мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту України за індивідуальними 
нормативами, які визначає Кабінет Міністрів України; 

24.4. підвищувати в межах бюджетного фінансування розмір оплати праці 
наукових і науково-педагогічних працівників університету шляхом 
встановлення подвійних посадових окладів і ставок заробітної плати, 
зокрема й погодинної; 

24.5. самостійно визначати форми організації та обсягів оплати праці 
працівників, порядок використання коштів, отриманих з позабюджетних 
джерел, зокрема частки цих коштів на оплату праці та матеріальне 
заохочення; 

24.6. самостійно використовувати майно, передане Університету в оперативне 
управління, зокрема для провадження господарської діяльності, надавати 
це майно в оренду та в користування без права викупу;  

24.7. власності на земельні ділянки та користування земельними ділянками в 
порядку, установленому законодавством України; 

24.8. провадити інші види діяльності на підставі прямих договірних зв’язків, 
угод і контрактів;  

24.9. бути засновником чи учасником господарських та громадських 
об’єднань, фондів, господарських товариств, інших суб’єктів господа-
рювання відповідно до чинного законодавства, зокрема, за участі 
вітчизняних, іноземних суб’єктів (учасників) та іноземних держав, на 
підставі прямих договорів, угод і контрактів з метою комплексного 
провадження освітньої діяльності, проведення наукових досліджень, 
виготовлення та реалізації інноваційної продукції; 

24.10. проводити спільну діяльність та співпрацювати на підставі договорів з 
іншими вищими навчальними закладами, юридичними та фізичними 
особами в установленому законодавством порядку; 

24.11. встановлювати у передбаченому законодавством порядку нормативи 
чисельності студентів, екстернів, слухачів, аспірантів, докторантів, 
здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора наук на одну штатну 
посаду науково-педагогічного працівника в навчально-наукових 
інститутах у межах нормативів, встановлених для університету; 

24.12. встановлювати нормативи забезпечення структурних підрозділів 
університету матеріальними цінностями та ресурсами; 

24.13. надавати додаткові освітньо-наукові послуги; 
24.14. самостійно розробляти і запроваджувати власні програми з питань 

наукової, науково-виробничої та інноваційної діяльності, розпо-
ряджатися коштами, а також результатами науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт; вносити на розгляд Кабінету Міністрів України 
проекти науково-дослідних та науково-інноваційних програм для 
вирішення питання щодо їх цільового фінансування; 

24.15. самостійно проводити університетські конкурси та приймати рішення 
про виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень у 
межах базового фінансування Університету з Державного бюджету; 
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24.16. визначати тематику та проводити за рахунок власних коштів 

фундаментальні та прикладні наукові дослідження за новими науковими 
і технічними напрямами; 

24.17. розробляти наукові, науково-технічні, соціально-економічні прогнози 
розвитку галузей економіки за найважливішими напрямами; 

24.18. здійснювати за рахунок бюджетних і власних коштів трансфер 
технологій, розроблених університетом; 

24.19. використовувати кошти, отримані внаслідок здійснення трансферу 
технологій, для розвитку власних наукових досліджень, модернізації 
наукової матеріально-технічної бази, заохочення наукових і науково-
педагогічних працівників університету; 

24.20. створювати фонди фундаментальних досліджень, науково-технічного і 
соціального розвитку, страхові та інші фонди; 

24.21. випускати та реалізовувати, зокрема й за кордоном, прилади, 
устаткування, матеріали та іншу власну наукомістку продукцію, майнові 
права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші права згідно із 
законодавством; 

24.22. реалізовувати, зокрема й через власну роздрібну торговельну мережу та 
інших розповсюджувачів, навчальну, навчально-методичну, наукову, 
довідкову літературу, наукові та інші періодичні видання, іншу 
видавничу продукцію видавництва Університету та інших видавців; 

24.23. реалізовувати продукцію, виготовлену за результатами наукової та 
методичної діяльності, здійснювати комерціалізацію наукових та 
методичних розробок відповідно до законодавства; 

24.24. проводити наукову і науково-технічну експертизи; 
24.25. визначати і змінювати структуру Університету, зокрема створювати у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інститути, 
коледжі, технікуми, факультети, відділення, філії, навчальні, методичні, 
наукові, науково-дослідні та навчально-наукові центри і лабораторії, 
конструкторські та конструкторсько-технологічні бюро, сертифікаційні 
лабораторії, територіально відокремлені та інші структурні підрозділи; 
припиняти діяльність структурних підрозділів, які входять до його 
складу, в тому числі відокремлених, та в установленому порядку 
приймати майно інших юридичних осіб; складати штатний розпис; 

24.26. приймати відповідно до нормативних документів остаточне рішення 
щодо присудження окремими спеціалізованими вченими радами 
наукових ступенів кандидата і доктора наук та присвоєння вченою радою 
вчених звань доцента, професора і старшого наукового співробітника з 
видачею відповідних документів державного зразка; 

24.27. визнавати дипломи про здобуту в закордонних університетах квалі-
фікацію бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук та вчені 
звання доцента, професора для призначення на посаду наукового чи 
науково-педагогічного працівника або для продовження навчання в 
Університеті в установленому законом порядку; 

24.28. присуджувати почесний науковий ступінь “Доктор honoris causa” та 
присвоювати звання “Почесний професор Національного університету 
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“Львівська політехніка””; встановлювати і присуджувати інші почесні 
звання та відзнаки Університету; 

24.29. визначати зміст освіти з урахуванням державних і галузевих стандартів 
вищої освіти;  

24.30. самостійно визначати методи і форми навчання, форми та види 
організації навчального процесу; 

24.31. у межах ліцензованого обсягу формувати контингент студентів, 
екстернів і слухачів, які навчаються за кошти Державного бюджету або 
кошти юридичних та фізичних осіб, за умови обов’язкового виконання 
державного замовлення;  

24.32. формувати контингент аспірантів і докторантів, які навчаються за кошти 
Державного бюджету (в межах державного замовлення), а також за 
кошти юридичних і фізичних осіб;  

24.33. щороку скеровувати наукових і науково-педагогічних працівників на 
стажування, а студентів, аспірантів і докторантів – на навчання до закор-
донних університетів і навчально-наукових центрів в установленому 
законом порядку у визначеній для університету кількості в межах 
бюджетних коштів, передбачених на зазначену мету; 

24.34.  на підставі відповідних угод, отриманих ґрантів тощо скеровувати на 
навчання, стажування, для підвищення кваліфікації у навчальні та 
наукові заклади, підприємства та установи України й інших держав 
студентів, аспірантів, працівників Університету зі збереженням за ними 
місця навчання чи праці; 

24.35. визначати напрями, програми й організаційні форми науково-дослідної 
діяльності та реалізації її результатів;  

24.36. брати участь у діяльності міжнародних організацій;  
24.37. приймати студентів, аспірантів, фахівців та делегації з інших держав з 

дотриманням норм законодавстваУкраїни;  
24.38. в межах фонду заробітної плати за рахунок коштів, виділених з 

Державного бюджету України, та власних коштів установлювати 
підвищені посадові оклади, стипендії та інші заохочувальні виплати 
відповідно до законодавства України;  

24.39. встановлювати іменні стипендії та стипендії Вченої ради Університету;  
24.40. здійснювати оперативне управління (володіння і користування) дер-

жавним майном, що є на балансі Університету;  
24.41. мати у власності майно, придбане за рахунок позабюджетних коштів або 

передане безкоштовно у власність Університету юридичними чи 
фізичними особами;  

24.42. здійснювати види господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню, після отримання у встановленому законодавством порядку 
відповідних ліцензій; 

24.43. передавати у встановленому законодавством порядку в оренду майно, що 
є на його балансі; 

24.44. укладати договори з юридичними і фізичними особами в Україні та за її 
межами, зокрема укладати контракти з виконавцями державного 
замовлення для забезпечення потреб Університету; 

24.45. користуватися кредитами і позичками;  
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24.46. розвивати навчальну, наукову, інформаційну, виробничу та соціальну 

інфраструктуру;  
24.47. за рахунок коштів Державного бюджету і власних коштів та із 

залученням коштів з інших джерел, зокрема інвестиційних проектів, 
здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний 
ремонт основних фондів, зокрема й за власними проектами; здійснювати 
житлове будівництво, створювати машини, устаткування, матеріали, 
прилади; 

24.48. забезпечувати працівників житлом відповідно до чинного законодавства; 
24.49. самостійно формувати та використовувати кошти спеціального фонду 

(позабюджетні кошти);  
24.50. визначати режим роботи і правила внутрішнього розпорядку;  
24.51. здійснювати медичну практику, надавати медичну допомогу та медичні 

послуги студентам, аспірантам, докторантам і працівникам Університету; 
24.52. здійснювати заходи з охорони здоров’я, сприяти розвитку фізичної 

культури, спорту, туризму серед працівників та студентів Університету, 
фінансувати цільові програми із часткового утримання спортивних 
клубів (команд) Університету;  

24.53. виготовляти та реалізовувати сувенірну продукцію та продукцію з 
символікою Університету через власну роздрібну торговельну мережу та 
інших розповсюджувачів; 

24.54. користуватися пільгами згідно з законодавством України;  
24.55. користуватися іншими правами, визначеними законодавством України, а 

також наданими Університетові за результатами акредитації.  
25. З метою розвитку матеріальної бази і підвищення ефективності основних 

напрямів діяльності Університет: 
25.1. виконує науково-дослідні, науково-технічні, науково-виробничі, проект-

но-пошукові, дослідно-конструкторські, конструкторсько-технологічні, 
пусконалагоджувальні, монтажні, будівельно-монтажні та експери-
ментальні роботи, здійснює сертифікаційну діяльність; 

25.2. розробляє, випробовує, виготовляє складові частини космічних 
апаратів та складові частини наземного комплексу управління 
космічними апаратами; 

25.3. виконує роботи, надає послуги в телекомунікаційній та інформаційній 
сферах; надає послуги фіксованого телефонного зв’язку з правом 
технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і 
надання в користування каналів зв’язку; здійснює технічне 
обслуговування й експлуатацію мереж ефірного, теле- та радіомовлення, 
проводового радіомовлення та телемереж, надає в користування канали 
електрозв’язку; виконує монтаж конструкцій зовнішніх та внутрішніх 
інженерних мереж і систем зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, 
інформаційних систем, монтаж технологічного устаткування і пуско-
налагоджувальні роботи систем зв’язку і комунікацій; 

25.4. проводить діяльність з розробляння та виготовлення спеціальних 
технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів 
негласного отримання інформації, а також веде торгівлю спеціальними 
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технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку та іншими 
засобами негласного отримання інформації; 

25.5. розробляє, виробляє, використовує, впроваджує, експлуатує, здійснює 
сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертизу, 
ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту 
інформації та голографічних захисних елементів, надання послуг у сфері 
криптографічного захисту інформації, торгівлю криптосистемами і 
засобами криптографічного захисту інформації; 

25.6. здійснює роздрібну торгівлю аудіовізуальними творами, фонограмами, 
відеограмами, комп’ютерними програмами, базами даних, а також 
реалізує їх через інших розповсюджувачів; 

25.7. розробляє, виробляє, впроваджує, обслуговує, здійснює експертизу та 
сертифікаційні випробування, досліджує ефективність систем і засобів 
технічного захисту інформації, надає послуги у галузі технічного захисту 
інформації; 

25.8. виконує землевпорядні та землеоцінювальні роботи; 
25.9. здійснює експертну і нормативну грошову оцінку землі та майна; 
25.10. здійснює атестацію робочих місць зі шкідливими умовами праці; 
25.11. виконує енергетичні обстеження; 
25.12. розробляє містобудівну документацію та транспортну інфраструктуру 

населених пунктів, здійснює планування забудови населених пунктів; 
25.13. виготовляє дослідні зразки, спеціальне устаткування і пристрої, продук-

цію науково-технічного, навчального і господарського призначення; 
25.14. реалізує об’єкти права інтелектуальної власності Університету; 
25.15. здійснює посередницьку діяльність в інноваційній сфері, зокрема, у сфері 

трансферу технологій; 
25.16. надає спеціальні послуги фахівців високої кваліфікації: консалтинг, 

експертиза, аудит, юридичні послуги, сертифікація, метрологічна 
атестація, лабораторний аналіз, програмне забезпечення, 
пусконалагоджувальні, геодезичні, топографо-геодезичні, кадастрові, 
картографічні роботи тощо; 

25.17. здійснює видавничу діяльність, спрямовану на підготовку і випуск у світ 
навчально-методичної, навчальної, наукової та іншої видавничої 
продукції, розвиває поліграфічну базу, виготовляє і розповсюджує 
видавничу продукцію; 

25.18. здійснює усні та письмові переклади, послідовний і синхронний 
переклад, перекладацький супровід конференцій, зустрічей, переговорів, 
редагування перекладів; 

25.19. здійснює біржові та лізингові операції, орендує і передає в оренду майно; 
25.20. співпрацює з іноземними партнерами і міжнародними організаціями; 
25.21. надає платні послуги, визначені для вищих навчальних закладів 

законодавством України та відповідними нормативними документами; 
25.22. провадить будівельну діяльність; 
25.23. здійснює реставрацію і відновлення пам’яток архітектури; 
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25.24. проектує, монтує, здійснює технічне обслуговування засобів охоронної 

сигналізації та протипожежного захисту, систем опалення, оцінює 
протипожежний стан об’єктів; 

25.25. виготовляє вироби з коштовних металів і каміння під час проведення 
науково-дослідних робіт та навчального процесу. 

25.26. організує та проводить спортивні змагання спортсменів-професіоналів та 
аматорів; 

25.27. здійснює підготовку спортсменів з різних видів спорту, визнаних в 
Україні; 

25.28. провадить діяльність, пов’язану з обігом прекурсорів, введених до 
списку 2 Таблиці IV “Переліку наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 06.05.2000 р. № 770; 

25.29. розробляє, тестує та впроваджує програмне забезпечення; 
25.30. здійснює інші види виробничо-комерційної та господарської діяльності 

згідно з законодавством України. 
26. Обов’язки Університету: 

26.1. у своїй діяльності дотримуватися норм законодавства, державних та 
галузевих освітніх стандартів України; 

26.2. виконувати державні замовлення і зобов’язання за договорами з 
юридичними і фізичними особами; 

26.3. створювати належні умови освітньої та інших видів діяльності, безпечні 
та нешкідливі умови праці, навчання та виховання, дотримуватися 
санітарних та екологічних норм; 

26.4. виділяти кожному працівникові робоче місце, забезпечувати його 
необхідними засобами для виконання ним посадових обов’язків;  

26.5. забезпечувати науково-педагогічних працівників на їхню вимогу 
матеріально-технічними засобами в обсязі, достатньому для підготовки 
фахівців та виконання науково-дослідних робіт;  

26.6. зберігати та раціонально використовувати майно і кошти Університету; 
26.7. дотримуватися фінансової дисципліни, правил ведення обліку та 

звітності; 
26.8. забезпечувати можливість підвищення кваліфікації викладачів і 

науковців в Україні та за кордоном;  
26.9. надавати інформацію на запит працівника згідно з законодавством 

України;  
26.10. сприяти соціальному захистові й оздоровленню учасників навчально-

виховного, процесу, наукових та інших працівників Університету; 
26.11. створювати умови для задоволення культурних потреб працівників і 

студентів, функціонування їхніх самодіяльних колективів. 
26.12. здійснювати заходи щодо забезпечення громадського порядку на 

території Університету та студентського містечка;  
26.13. сприяти діяльності органів громадського самоврядування Університету;  
26.14. сприяти участі науково-педагогічних працівників Університету в роботі 

міжнародних організацій, структур тощо. 
27. За дотримання фінансової дисципліни в Університеті персонально відповідають 

Ректор і головний бухгалтер. 
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28. Університет відповідає за своїми зобов’язаннями всіма своїми коштами. 
29. Університет не відповідає за зобов’язаннями держави. Держава не відповідає за 

зобов’язаннями Університету. 

УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ 
30. Управління Університетом здійснюється на засадах: автономії та само-

врядування; розмежування прав, обов’язків і відповідальності Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України, органів управління вищою освітою, 
керівництва Університету та його структурних підрозділів; поєднання 
колегіальних та єдиноначальних засад; незалежності від політичних партій, 
громадських та релігійних організацій. 

НАГЛЯДОВА РАДА 
31. Наглядову раду Університету створюють для допомоги Університету в 

реалізації державної політики у галузі вищої освіти і науки та здійснення 
громадського контролю за його діяльністю. 

32. Наглядова рада Університету діє згідно з Законом України “Про вищу освіту” та 
з Положенням про національний вищий навчальний заклад України.  

33. Персональний склад Наглядової ради затверджують в установленому 
законодавством порядку. 

РЕКТОР 
34. Керівником Університету є Ректор, який діє на засадах єдиноначальності згідно 

з законодавством і цим Статутом. Порядок призначення та вимоги до 
кандидатури на посаду Ректора визначає законодавство України. 

35. Повноваження Ректора:  
35.1. вирішує питання діяльності Університету в межах законодавства та цього 

Статуту; 
35.2. видає накази та розпорядження, які стосуються діяльності Університету; 
35.3. представляє Університет в органах державної влади та управління, у 

відносинах з юридичними і фізичними особами; відповідає за результати 
його діяльності; 

35.4. розпоряджається майном і коштами Університету; 
35.5. виконує зведений кошторис доходів і видатків Університету; укладає 

угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки; 
35.6. наймає та звільняє в установленому порядку працівників Університету; 
35.7. формує згідно з нормативними актами контингент студентів, екстернів, 

слухачів, аспірантів і докторантів; 
35.8. зараховує, переводить на наступний рік навчання, поновлює, залишає для 

повторного навчання, надає академічні відпустки та відраховує 
студентів, екстернів, слухачів, аспірантів і докторантів; 

35.9. застосовує заходи морального і матеріального заохочення, притягає до 
дисциплінарної відповідальності;  
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35.10. забезпечує охорону праці в Університеті, дотримання законності і 

порядку; 
35.11. забезпечує дотримання службової та державної таємниці, нерозго-

лошення конфіденційної службової інформації, що є власністю держави; 
35.12. разом з профспілковими організаціями подає на затвердження 

Конференції трудового колективу Правила внутрішнього розпорядку та 
Колективний договір і після затвердження підписує його; забезпечує 
виконання зобов’язань адміністрації за цим договором; 

35.13. укладає від імені Університету договори з юридичними і фізичними 
особами; 

35.14. затверджує і вводить в дію нормативні акти Університету (положення, 
регламенти, загальні правила і норми, кошториси доходів і видатків 
тощо); 

35.15. визначає та затверджує організаційну структуру і штатний розпис 
Університету; 

35.16. визначає функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції 
працівників Університету; 

35.17. контролює і організує виконання статутних та договірних зобов’язань 
Університету. 

36. Ректор може мати також інші повноваження згідно з законодавством України.  
37. Ректор може тимчасово (на час відпустки, хвороби чи відрядження) делегувати 

наказом свої повноваження одному з проректорів та без вказання конкретного 
терміну – частину своїх повноважень проректорам (наказом і посадовими 
інструкціями). 

38. Ректор зобов’язаний забезпечувати:  
38.1. дотримання і виконання в Університеті вимог законодавства, наказів 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших норма-
тивних актів та цього Статуту; 

38.2. проведення навчально-виховного процесу згідно з державними 
стандартами якості освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців 
відповідного рівня кваліфікації для потреб національної економіки, 
освіти і науки;  

38.3. виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з 
підготовки фахівців для потреб національної економіки, зокрема на 
комерційних засадах;  

38.4. високу ефективність науково-дослідної роботи і впровадження наукових 
розробок;  

38.5. провадження інноваційної діяльності на засадах комплексної взаємодії 
освіти, науки та інновацій;  

38.6. перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників Університету;  
38.7. виконання програм соціального розвитку колективу;  
38.8. своєчасне подання Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України 

та іншим органам установленої статистичної і бухгалтерської звітності. 
39. Для вирішення основних питань діяльності Університету ректор створює робочі 

та дорадчі органи, а також визначає їхні повноваження. 
40. Ректор щорічно звітує перед Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України та Конференцією трудового колективу про діяльність Університету. 
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41. У разі виходу на пенсію з посади Ректора особу, яка пропрацювала на цій посаді 

не менш як два терміни поспіль, призначають Почесним ректором з виплатою 
грошового утримання за рахунок Університету в розмірі заробітної плати, яку 
вона отримувала перед виходом на пенсію. Призначення Почесним ректором 
здійснюється згідно з законодавством. 

РЕКТОРАТ 
42. Ректорат – орган управління Університету, призначений для систематичного 

обговорення та погодження основних питань оперативної діяльності 
Університету.  

43. Ректорат очолює Ректор, який визначає персональний склад Ректорату. Ректор 
та члени ректорату призупиняють своє членство в політичних партіях та 
громадсько-політичних об’єднаннях на період виконання своїх повноважень у 
ректораті. 

44. Засідання Ректорату скликає та проводить Ректор. 

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

КОНФЕРЕНЦІЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 
45. Найвищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є 

Конференція трудового колективу (надалі Конференція). Делегатами 
конференції обирають працівників, трудові книжки яких зберігаються в 
Університеті, й особи, які навчаються в Університеті. 

46. Загальна чисельність делегатів Конференції становить 270 осіб, з них 240 – 
представники всіх категорій працівників Університету, трудові книжки яких 
зберігаються в Університеті, 30 – представники осіб, які навчаються в 
Університеті. Не менше ніж 75% делегатів Конференції становлять науково-
педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету. 

47. Делегатів Конференції від працівників Університету обирають на 7 років за 
регламентом і квотами, визначеними ухвалою Конференції попереднього 
скликання. Делегатів Конференції від осіб, які навчаються, обирають на 1 рік 
згідно з регламентом і квотами, встановленими найвищим органом 
студентського самоврядування Університету. 

48. Повноваження Конференції: 
48.1. приймає Статут та вносить зміни до нього; 
48.2. розглядає проект Колективного договору й уповноважує представників 

до його підписання і контролю за виконанням;  
48.3. обирає Комісію з трудових спорів згідно з трудовим законодавством 

України; 
48.4. обирає виборних представників до Вченої ради Університету; 
48.5. обирає претендента на посаду Ректора Університету шляхом таємного 

голосування і подає свої пропозиції до вищого органу управління; 
48.6. щорічно заслуховує звіт Ректора та оцінює його діяльність; 
48.7. затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету; 
48.8. затверджує Положення про органи студентського самоврядування; 
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48.9. надає додаткові права та визначає додаткові обов’язки науково-

педагогічним працівникам, студентам, аспірантам і докторантам з 
дотриманням законодавства. 

49. Постійно діючим керівним органом конференції є Президія, склад якої 
обирають на першому засіданні Конференції нового скликання. 

50. Повноваження Президії:  
50.1. скликає Конференцію;  
50.2. створює спеціальні комісії для вивчення та підготовки проектів ухвал з 

питань, що їх виносять на розгляд Конференції;  
50.3. керує засіданнями Конференції;  
50.4. організує опрацювання проекту Колективного договору;  
50.5. контролює виконання ухвал Конференції та інформує про їх виконання;  
50.6. призначає позачергові вибори в підрозділах для заміни тих делегатів, що 

вибули або втратили свої повноваження;  
50.7. вносить пропозиції стосовно припинення повноважень окремих 

делегатів.  
51. Засідання Конференції відбуваються не рідше ніж один раз на рік. Засідання 

Конференції скликає Президія за ініціативою Ректора, на підставі ухвали Вченої 
ради Університету або на вимогу не менш як третини делегатів Конференції. 
Письмову вимогу з підписами делегатів вручають секретареві Президії. Президія 
розглядає вимогу впродовж одного тижня з дня її подання і скликає засідання 
Конференції не пізніше ніж за три тижні від дня одержання вимоги.  

52. Засідання Конференції є повноважним, якщо в ньому беруть участь 
щонайменше дві третини загальної чисельності делегатів. Рішення Конференції 
є чинним, якщо за нього проголосувала більш як половина від загальної 
чисельності делегатів. 

ВЧЕНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ 
53. Вчена рада Університету (надалі Вчена рада) – колегіальний орган, який 

розглядає найважливіші питання діяльності та розвитку Університету. Робота 
Вченої ради та вибори до неї здійснюються згідно з Регламентом Вченої ради, 
ухваленим Вченою радою попереднього скликання. 

54. До складу Вченої ради входять: 
54.1. Ректор;  
54.2. проректори;  
54.3. директори – голови Вчених рад інститутів та голови Педагогічних рад 

коледжів, технікумів і ліцеїв, що належать до структури Львівської 
політехніки; 

54.4. вчений секретар Університету, який виконує функції секретаря Вченої 
ради;  

54.5. директор науково-технічної бібліотеки Університету; 
54.6. Президія Конференції трудового колективу; 
54.7. голова профспілкового комітету найчисленнішої профспілки працівників 

Університету; 
54.8. голова Ради молодих науковців Університету; 
54.9. керівник органу студентського самоврядування Університету; 
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54.10. виборні представники науково-педагогічних працівників з числа 

завідувачів кафедр, професорів, докторів наук; 
54.11. виборні представники інших працівників Універсистету, трудові книжки 

яких зберігаються в Університеті; 
54.12. виборні представники осіб, які навчаються в Університеті. 
54.13. кількість науково-педагогічних працівників має становити не менше 75% 

від загальної чисельності Вченої ради, а не менше 10% – виборні 
представники з числа осіб, що навчаються в Університеті. 

55. Виборних представників працівників Університету обирає Конференція трудо-
вого колективу за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють. 

56. Кожна кафедра представлена у Вченій раді однією виборною особою. 
57. Виборних представників осіб, які навчаються в Університеті, обирає найвищий 

орган студентського самоврядування.  
58. Головою Вченої ради Університету є Ректор. Ректор може ввести до складу 

Вченої ради Університету представників структурних підрозділів, які не мають у 
своєму складі кафедр. 

59. Термін повноважень Вченої ради становить 7 років, розпочинається 1 червня і 
закінчується 31 травня. Конференція колективу може змінити термін 
повноважень Вченої ради на 1 рік.  

60. Склад Вченої ради та зміни в ньому затверджує Ректор своїми наказами. Із 
Вченої ради виводять членів, що припинили трудові відносини з Університетом, 
та членів – працівників Університету, звільнених з посад, з яких їх було введено 
до складу Вченої ради, а також членів, що подали на ім’я Голови Ради 
мотивовану заяву про вихід зі складу Ради. 

У разі ліквідації кафедри членство її представника у Вченій раді припиняється. 
Новостворені кафедри набувають право представництва у Вченій раді 
Університету. 

Представників новостворених кафедр та членів Ради замість вибулих вводять до 
складу Ради згідно з регламентом формування чинної Вченої ради Університету. 

61. Вчена рада: 
61.1. відповідно до Закону України “Про вищу освіту” обговорює 

найважливіші питання діяльності та розвитку Університету і приймає 
ухвали з цих питань; 

61.2. подає Конференції проект Статуту Університету, а також змін і 
доповнень до нього; 

61.3. опрацьовує у відповідних комісіях, розглядає і подає Ректорові на 
затвердження проекти нормативних документів Університету, які 
регламентують усі види статутної діяльності Університету, проекти 
створення, організації чи ліквідації основних структурно-
адміністративних підрозділів Університету та кафедр;  

61.4. розглядає за поданням Ректора кандидатури на заміщення посад 
проректорів, керівників інститутів, директора бібліотеки та головного 
бухгалтера Університету; 

61.5. обирає на посади таємним голосуванням завідувачів кафедр і професорів; 
61.6. приймає ухвали про присудження вченого звання доцента та професора, 

старшого наукового співробітника; 
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61.7. присуджує почесний науковий ступінь “Доктор honoris causa” та надає 

почесне звання “Професор Національного університету “Львівська 
політехніка”” на підставі відповідних положень Університету; 

61.8. рекомендує науковців у дійсні члени і в члени-кореспонденти 
Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України 
та інших академій; 

61.9. висуває та представляє кандидатури працівників Університету до 
урядових нагород і присвоєння почесних звань; 

61.10. висуває та представляє наукові розробки і проекти на здобуття 
національних і міжнародних премій; 

61.11. встановлює іменні стипендії та стипендії Вченої ради Університету, 
рекомендує кандидатів на здобуття іменних і спеціальних стипендій; 

61.12. розглядає і подає Ректорові пропозиції стосовно переліку, складу і 
повноважень дорадчих функціональних органів Університету – науково-
методичної і науково-технічної рад, бюджетно-фінансової комісії тощо.  

62. Розгляд питань Вченою радою і прийняті ухвали оформляють протоколами 
засідань, які підписують Голова та секретар Вченої ради.  

63. Ухвали Вченої ради реалізуються на підставі наказів Ректора.  

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ  
В УНІВЕРСИТЕТІ 

64. Студентське самоврядування – організована громадська діяльність осіб, які 
навчаються в Університеті, спрямована на гармонійний розвиток особистості, 
усвідомлення обов’язків, забезпечення захисту їхніх прав та інтересів та їхньої 
участі в управлінні Університетом. Усі особи, які навчаються в Університеті, 
мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні. 

65. Студентське самоврядування діє відповідно до законодавства України, рішень 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі 
освіти і науки, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, цього 
Статуту, положення про студентське самоврядування в Університеті. 

66. Основні завдання студентського самоврядування:  
66.1. забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; 
66.2. активізація навчальної, наукової і громадської діяльності студентів;  
66.3. створення студентських культурно-освітніх гуртків, клубів, товариств, 

інших аматорських організацій;  
66.4. співпраця і взаємодія з керівництвом та громадськими організаціями 

Університету;  
66.5. проведення соціологічних досліджень серед студентів, моніторинг їхніх 

інтересів;  
66.6. сприяння працевлаштуванню студентів і випускників; 
66.7. організація побуту і відпочинку студентів, масових культурно-освітніх і 

спортивних заходів;  
66.8. захист прав та інтересів студентів; 
66.9. участь у міжнародній студентській діяльності. 
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67. Фінансову основу студентського самоврядування Університету складають 

кошти, визначені Вченою радою Університету в розмірі не менше 0,5% коштів 
спеціального фонду Університету. Не менше як 30% цих коштів мають 
витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в 
Університеті. 

68. Органи студентського самоврядування мають права, визначені законодавством 
України, цим Статутом та Положенням про студентське самоврядування 
Університету, зокрема такі: 

68.1. розпоряджатися коштами та іншим майном, які є на їхньому балансі та 
їхніх банківських рахунках, відповідно до законодавства України; 

68.2. погоджувати рішення про відрахування осіб, які навчаються в 
Університеті, та їх поновлення на навчання; 

68.3. погоджувати рішення про переведення осіб, які навчаються в 
Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за 
рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, або осіб, які навчаються в 
Університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних або юридичних 
осіб, на навчання за державним замовленням; 

68.4. погоджувати призначення заступника директора навчально-наукового 
інституту, проректора, які відповідають за роботу зі студентами; 

68.5. погоджувати рішення про поселення осіб, які навчаються в Університеті, 
в гуртожиток і виселення з гуртожитку; 

68.6. погоджувати затвердження рішень з питань студентських містечок та 
гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті. 

69. Найвищим органом студентського самоврядування є конференція представників 
осіб, що навчаються в Університеті, яка має такі основні повноваження:  
69.1. ухвалює Положення про студентське самоврядування, вносить до нього 

зміни і подає на затвердження Конференції трудового колективу; 
69.2. визначає структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих 

органів студентського самоврядування; 
69.3. обирає виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховує 

їхні звіти; 
69.4. щорічно обирає 30 делегатів Конференції трудового колективу 

Університету з числа осіб, які навчаються; 
69.5. здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про студентське 

самоврядування Університету.  
70. Конференцію представників осіб, які навчаються в Університеті, скликають не 

рідше ніж один раз на рік. Порядок скликання конференції визначений 
Положенням про студентське самоврядування Університету. 

71. Положення про студентське самоврядування є чинним після його затвердження 
Конференцією трудового колективу від дати уведення в дію наказом Ректора.  

72. Університет надає органам студентського самоврядування організаційну, 
методичну, фінансову і майнову підтримку.  

73. Органи студентського самоврядування на рівні академічної групи, курсу, 
факультету, інституту, гуртожитку, студентського містечка, Університету 
обираються і діють згідно з Положенням про студентське самоврядування.  
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

74. Освітня діяльність Університету ґрунтується на концептуальних засадах 
Національної доктрини розвитку освіти, Закону України “Про освіту”, Закону 
України “Про вищу освіту”, Державної національної програми 
“Освіта”(”Україна XXI століття”). 

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ  
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

75. Учасниками навчально-виховного процесу в Університеті є:  
75.1. студенти, екстерни, слухачі, аспіранти і докторанти;  
75.2. керівні, науково-педагогічні, педагогічні, наукові працівники;  
75.3. спеціалісти, стажисти; 
75.4. навчально-допоміжний персонал. 

ПРАВОВИЙ СТАТУС СТУДЕНТІВ, ЕКСТЕРНІВ, СЛУХАЧІВ,  
АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ 

76. Студентами є особи, зараховані наказом Ректора на навчання в Університеті з 
метою здобуття вищої освіти. Підставою для зарахування є рішення 
Приймальної комісії. Особи, зараховані студентами Університету, дають 
Урочисту присягу студента Львівської політехніки.  

77. Студенти навчаються за освітньо-професійними програмами та навчальними 
планами, затвердженими в установленому порядку. 

78. Відрахування студентів та повторне прийняття відрахованих осіб (поновлення), 
надання перерви у навчанні (зокрема академвідпустки), залишення для 
повторного навчання на курсі здійснюються наказом Ректора згідно з 
нормативними актами.  

79. Студенти, які успішно завершили навчання на певному освітньо-
кваліфікаційному рівні, отримують документ державного зразка про присвоєння 
відповідної кваліфікації.  

80. Студенти мають права на: 
80.1. навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями, ліцензованими в 

Університеті;  
80.2. вибір форми навчання та навчальних дисциплін за спеціальністю в межах 

освітньо-професійної програми та навчального плану, затверджених у 
встановленому порядку;  

80.3. відвідування навчальних занять з інших напрямів і спеціальностей;  
80.4. перерву у навчанні, зокрема на академвідпустку, повторне навчання на 

курсі, повторне прийняття на навчання після відрахування (поновлення), 
переведення на іншу форму навчання, напрям або до іншого закладу 
освіти згідно з Законом України “Про вищу освіту” і відповідними 
положеннями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;  

80.5. забезпечення стипендією в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України, місцем для проживання в гуртожитку;  

80.6. матеріальну допомогу згідно з законодавством України;  
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80.7. додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий день та інші 

пільги, визначені законодавством України для осіб, які поєднують роботу 
з навчанням;  

80.8. продовження освіти за напрямом чи спеціальністю на основі одержаного 
освітньо-кваліфікаційного рівня, отримання додаткових освітніх послуг 
за відповідною угодою з Університетом; 

80.9. одержання скерування або рекомендації для навчання в інших вітчизняних 
та закордонних закладах освіти; 

80.10. користування в установленому порядку навчальною, науковою, 
виробничою, культурною, спортивною, побутовою та навчально-
оздоровчою базами Університету;  

80.11. доступ до інформації з усіх галузей знань; 
80.12. участь у наукових дослідженнях і розробках, у конференціях, олімпіадах 

і конкурсах;  
80.13. участь у студентському самоврядуванні та діяльності громадських 

організацій; 
80.14. безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту в студентських 

гуртожитках Університету; 
80.15. трудову діяльність у позанавчальний час;  
80.16. захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства, від дій, які принижують честь і гідність людини;  
80.17. інші права згідно з законодавством України.  

81. Залучення студентів, слухачів, аспірантів і докторантів за рахунок навчального 
часу до роботи й інших заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороня-
ється, крім випадків, передбачених рішеннями Кабінету Міністрів України.  

82. Обов’язки студентів:  
82.1. додержання законодавства України, положень цього Статуту, правил 

внутрішнього розпорядку, моральних і етичних норм;  
82.2. систематичне і глибоке засвоєння знань, вироблення практичних 

навичок;  
82.3. набуття і підвищення професійної майстерності та культурного рівня;  
82.4. вчасне і повне виконання завдань і вимог, визначених освітньо-

професійними програмами, навчальними планами, графіками робіт і 
розкладами занять;  

82.5. інформування керівників навчальних підрозділів та викладачів про 
неможливість вчасного виконання завдань, участі в контрольних заходах 
та відвідування занять;  

82.6. бережливе ставлення до майна Університету.  
83. Працевлаштування випускників Університету здійснюється згідно з Законом 

України “Про вищу освіту”. 
84. Студенти, екстерни і слухачі, що навчаються за кошти юридичних або фізичних 

осіб, можуть мати додаткові права та обов’язки, передбачені укладеними 
договорами (контрактами).  

85. Наказом Ректора студентів, екстернів і слухачів відраховують з Університету:  
85.1. за власним бажанням;  
85.2. за незадовільні результати семестрових контрольних заходів;  

85.3. за невиконання навчального плану та графіка навчального процесу;  
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85.4. за незадовільні результати, отримані під час державної атестації;  
85.5. за появу в Університеті чи в гуртожитку в стані алкогольного, 

наркотичного або токсикологічного сп’яніння;  
85.6. на підставі вироку суду про позбавлення волі;  
85.7. за одноразове грубе порушення правил внутрішнього розпорядку (за 

згодою профспілкової організації студентів або органів студентського 
самоврядування); 

85.8. за порушення умов контракту (угоди, договору). 
86. Права і обов’язки екстернів визначає положення про організацію екстернату у 

вищих навчальних закладах України. 
87. Слухачами є особи, котрі навчаються в Університеті у навчальному підрозділі, 

який здійснює підготовку до вступу в Університет, або у спеціалізованих 
підрозділах післядипломної освіти. Правовий статус слухачів та їхні відносини з 
Університетом визначаються укладеними договорами. 

88. Права та обов’язки докторантів і аспірантів визначаються нормативними 
документами про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів. 

ПРАВОВИЙ СТАТУС НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, 
ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВИХ ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ 

УНІВЕРСИТЕТУ 
89. Трудові відносини між усіма категоріями працівників Універсистету та 

Університетом укладаються відповідно до вимог законодавства та нормативних 
документів України. 

90. Права та обов’язки науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників 
Університету визначають Закони України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, інші 
нормативні акти, колективний договір та індивідуальні договори (контракти) 
трудового найму. 

91. Працівники Університету зобов’язані письмово повідомляти Університет про 
об’єкти права інтелектуальної власності (промислові зразки, корисні моделі, 
винаходи, відкриття тощо), створені внаслідок виконання обов’язків за будь-
якими формами трудових відносин з Університетом; майнові права на такі 
об’єкти права інтелектуальної власності належать Університету. 

92. Науково-педагогічні та наукові працівники підвищують свою кваліфікацію у 
таких формах:  
92.1. докторантура; 
92.2. переведення на посади наукових співробітників для завершення 

дисертації; 
92.3. аспірантура; 
92.4. творча відпустка для завершення дисертації; 
92.5. надання статусу здобувача наукового ступеня кандидата наук; 
92.6. навчання в інститутах (на факультетах) підвищення кваліфікації; 
92.7. стажування у вищих навчальних закладах, в науково-дослідних 

установах, конструкторських бюро, промислових підприємствах тощо, 
зокрема за кордоном. 

93. Педагогічні працівники підвищують свою кваліфікацію у формах, зазначених у 
пп. 90.3, 90.4, 90.5, 90.6 і 90.7. 

27



 
94. Службові права та обов’язки навчально-допоміжного й адміністративно-

обслуговувального персоналу визначаються посадовими інструкціями та 
правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету.  

95. Керівництво Університету забезпечує працівникам: 
95.1. належні умови праці, підвищення кваліфікації, побуту, відпочинку і 

медичного обслуговування; 
95.2. правовий, соціальний і професійний захист; 
95.3. встановлення посадових окладів, доплат і надбавок відповідно до Законів 

України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та законодавства України; 
95.4. дотримання норм законодавства у сфері трудових відносин і норм цього 

Статуту.  
96. За досягнення високих результатів у роботі працівників Університету можуть 

заохочувати: 
96.1. представленням до державних нагород та до присудження державних 

премій; 
96.2. присвоєнням почесних звань;  
96.3. подякою Ректора та іншими відзнаками Університету (преміями, 

грамотами тощо); 
96.4. підвищенням посадового статусу. 

97. За порушення вимог цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Уні-
верситету, трудової дисципліни на підставі положень трудового законодавства 
України на працівників Університету можуть бути накладені дисциплінарні 
стягнення аж до звільнення з роботи. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
98. Організація навчального процесу в Університеті здійснюється відповідно до 

вимог Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, державних стандартів 
освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих закладах 
освіти. Навчальний процес здійснюється в аудиторіях, лабораторіях, 
комп’ютерних класах, на базах практик, полігонах. За Університетом на 
постійно закріплені бази геодезичної та будівельної практик (геодезичні 
полігони) в м. Бережани Тернопільської області та в м. Шацьку Волинської 
області; навчально-оздоровчі табори “Політехнік-1” в м. Алушті Автономної 
Республіки Крим, “Політехнік-2” в с. Славському Львівської області, 
“Політехнік-3” в с.Коблево Миколаївської області, “Політехнік-4” в с. Зозулі 
Золочівського району Львівської області, які належать Університету.  

99. Навчання студентів, екстернів і слухачів Університету здійснюють за такими 
плановими документами: 
99.1. освітньо-професійними програмами;  
99.2. навчальними планами;  
99.3. робочими навчальними програмами дисциплін;  
99.4. навчальними графіками та розкладами занять і контрольних заходів; 
99.5. іншими плановими документами, регламентованими вищими органами 

управління. 
100. Порядок розроблення і затвердження планових документів визначають 

відповідні нормативні документи Університету.  
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101. Організація підготовки аспірантів і докторантів визначається нормативними 

документами про підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів і 
здійснюється за індивідуальними планами на підставі угод між Університетом та 
аспірантом або докторантом.  

НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
102. Наукові дослідження і розробки, створення науково-технічної продукції та інші 

види творчої діяльності в Університеті (надалі – наукова діяльність) є 
невід’ємними складовими навчальної діяльності. Наукова діяльність 
здійснюється згідно з Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про 
основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності”, “Про 
наукову і науково-технічну діяльність” та іншими нормативними актами.  

103. Наукова діяльність як один із основних чинників підготовки фахівців та 
науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації здійснюється на засадах: 
103.1. інтеграції навчального процесу, науки і виробництва; 
103.2. використання досягнень науки і науково-технічного прогресу в 

навчальному процесі; 
103.3. участі провідних учених та інженерних працівників у навчальному 

процесі;  
103.4. участі професорсько-викладацького складу у виконанні фундаменталь-

них та прикладних досліджень, створенні науково-технічної продукції; 
103.5. виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у 

межах основного робочого часу; 
103.6. участі студентів, аспірантів, докторантів, наукових та науково-педагогічних 

працівників у наукових конференціях, творчих конкурсах і олімпіадах. 
104. Основні напрями наукової діяльності Університету: 

104.1. фундаментальні і прикладні дослідження в гуманітарній, природничій і 
технічній галузях науки за державними замовленнями і міжнародними 
програмами; 

104.2. прикладні дослідження, створення науково-технічної продукції, 
дослідно-конструкторські, конструкторсько-технологічні та проектно-
пошукові роботи за господарськими договорами або контрактами; 

104.3. інжиніринг – послуги з інноваційного циклу “наука-виробництво” на 
комерційних засадах (розроблення, обґрунтування й експертиза інвес-
тиційних проектів; проектування і створення нових виробничих і 
позавиробничих об’єктів; організація виробництва і комерціалізація 
нових видів продукції; впровадження нових технологій і ноу-гау (know-
how), пусконалагоджувальні роботи; удосконалення управління; 
консультації, аудит, експертне оцінювання, лабораторний аналіз, серти-
фікація, метрологічна атестація, програмне забезпечення та інші 
інтелектуальні послуги); 

104.4. створення стандартів вищої освіти, монографій, підручників та 
навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки; 

104.5. пропаганда наукових досягнень і комерціалізація інтелектуальної 
власності; 

104.6. виробництво та реалізація наукомісткої продукції. 
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105. Суб’єктами наукової діяльності в Університеті є: 

105.1. науково-дослідні лабораторії, центри, групи, спеціальні конструкторські 
бюро, які діють у складі інститутів, факультетів та кафедр; 

105.2. окремі науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-
конструкторські, конструкторсько-технологічні підрозділи (об’єднання, 
інститути, відділи), галузеві лабораторії, випробувальні лабораторії, їх 
об’єднання, центри; 

105.3. технопарк та інші підрозділи з функціями впровадження і 
комерціалізації результатів наукової діяльності. 

106. Організаційну структуру управління науковою діяльностю та відносини її 
суб’єктів регламентує окреме положення, яке затверджує Ректор.  

107. Фінансування наукової діяльності здійснюється в порядку, визначеному 
нормативними документами, які регламентують діяльність дослідницьких 
університетів, зокрема за рахунок: 
107.1. коштів Державного бюджету, що виділяються на проведення 

фундаментальних і науково-пошукових досліджень, а також на 
виконання робіт у пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки;  

107.2. коштів, що надійшли до Університету за виконання науково-дослідних, 
конструкторських і проектних робіт за договорами, від реалізації 
науково-технічної продукції та надання послуг;  

107.3. власних коштів Університету, спонсорських внесків, кредитів та інших 
джерел, визначених законодавством України. 

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ  
ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

108. Університет встановлює міжнародні зв’язки та здійснює зовнішньоекономічну 
діяльність згідно з законодавством України. 

109. Зовнішньоекономічну діяльність Університет провадить через укладання 
договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.  

110. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Університету є: 
110.1. навчання іноземних громадян, післядипломна підготовка та підвищення 

кваліфікації фахівців, підготовка науковців через аспірантуру, 
докторантуру, надання статусу здобувачів наукового ступеня кандидата 
наук в Університеті; 

110.2. підготовка та стажування студентів, підвищення кваліфікації та 
стажування науково-педагогічних працівників у вищих навчальних 
закладах, наукових установах і фірмах за кордоном ; 

110.3. відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та 
наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також 
прямих договорів Університету з іноземними партнерами; запрошення 
на роботу в Університеті закордонних фахівців; 

110.4. наукові дослідження і розробки на замовлення закордонних підпри-
ємств, установ та організацій, спільні наукові дослідження і розробки;  

110.5. наукові роботи за ґрантами міжнародних та іноземних фондів, за 
контрактами з іноземними фірмами;  

110.6.  інші види зовнішньоекономічної діяльності, передбачені законо-
давством України.  
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111. Підготовка фахівців для зарубіжних країн в Університеті здійснюється за 

міждержавними угодами України, а також угодами міністерств, відомств, 
вищих закладів освіти, укладеними з органами влади, організаціями, фірмами, 
вищими закладами освіти інших країн, іноземними громадянами та 
міжнародними організаціями.  

112. Навчання іноземних громадян здійснюється згідно з нормативними актами.  
113. Валютні надходження, матеріальні цінності, отримані від зовнішньоекономічної 

діяльності, Університет використовує для забезпечення власної статутної 
діяльності згідно зі своїм кошторисом. 

МАЙНО ТА КОШТИ УНІВЕРСИТЕТУ 
114. Майно Університету складається з основних фондів, обігових коштів та інших 

активів, вартість яких відображається в його балансі. Майно Університету не 
може бути передане органами виконавчої влади будь-яким органам, 
підприємствам, установам, організаціям.  

115. Земельні ділянки в межах, визначених відповідними документами, належать 
Університетові на правах власності чи постійного користування відповідно до 
Земельного кодексу України і вилученню не підлягають.  

116. Університетові належить на правах оперативного управління:  
116.1. майно, вартість якого була відображена в балансі Університету на 

момент його створення;  
116.2. майно, набуте Університетом після його створення за кошти 

Державного бюджету;  
116.3. капітальні вкладення і дотації з Державного та місцевих бюджетів;  
116.4. майно інших підприємств і організацій, приєднаних до Університету;  
116.5. майно, набуте внаслідок оренди державного майна.  

117. Університетові належить майно на правах повного господарського відання:  
117.1. придбане за позабюджетні кошти (за кошти додаткових джерел 

фінансування, крім плати за оренду державного майна);  
117.2. передане Університетові як благодійні внески чи пожертви фізичних 

або юридичних осіб.  
118. Університет може розміщувати тимчасово вільні кошти зі спеціального фонду 

(позабюджетні кошти) на депозитних вкладах в банках відповідно до 
договорів, укладених із цими банками.  

119. Університет може передавати в оренду згідно з законодавством України та 
внутрішніми нормативними актами індивідуально визначені майнові об’єкти 
без права їх викупу.  

120. Майно Університету можуть використовувати інші юридичні особи і 
громадяни, у тому числі працівники Університету, лише за орендними 
договорами. 

121. Відчуження майна Університету може здійснюватися лише у випадках, 
передбачених законодавством України.  

122. Кошти від продажу майна використовуються виключно на розвиток 
матеріальної бази Університету.  

123. Основним джерелом фінансування діяльності Університету є Державний 
бюджет. Фінансування передбачається у Державному бюджеті України на 
відповідний рік за окремою бюджетною програмою Міністерства освіти і 
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науки, молоді та спорту України і здійснюється за індивідуальними 
нормативами, які встановлює Кабінет Міністрів України.  

124. Додатковими (позабюджетними) джерелами фінансування діяльності 
Університету є:  

124.1. кошти, одержані за навчання, підготовку, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації фахівців за укладеними договорами з юридичними і 
фізичними особами;  

124.2. кошти, одержані за науково-дослідні та інші роботи, виконані 
Університетом за договорами з підприємствами, установами й 
організаціями, фізичними особами;  

124.3. доходи від надання платних освітніх послуг; 
124.4. надходження від реалізації об’єктів права інтелектуальної власності 

Університету; 
124.5. доходи від господарської діяльності,  
124.6. доходи від реалізації продукції підрозділів Університету та передавання 

в оренду майнових об’єктів;  
124.7. доходи, отримані від надання послуг спортивними базами та навчально-

оздоровчими таборами Університету;  
124.8. дотації місцевих органів виконавчої влади і самоврядування, 

міністерств і відомств України;  
124.9. банківські кредити і позички;  
124.10. дивіденди, проценти, доходи від розміщення на депозитах вільних 

коштів та від інших позареалізаційних операцій, не заборонених 
законодавством України;  

124.11. безоплатні або благодійні внески, пожертви юридичних і фізичних 
осіб, зокрема й з інших держав; 

124.12. інші кошти з позабюджетних джерел фінансування.  
125. Фінансування діяльності Університету та його платежі можуть здійснюватися в 

національній або іноземних валютах згідно з законодавством України.  
126. Бюджетні кошти використовуються на розвиток матеріальної бази Університету 

і на поточні витрати, необхідні для виконання державних замовлень, згідно з 
кошторисом, що затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та 
спорту України.  

127. Позабюджетні кошти використовуються на розвиток матеріальної бази 
Університету і на поточні витрати, необхідні для виконання його договірних 
зобов’язань з юридичними та фізичними особами, на здійснення наукової та 
виробничо-комерційної діяльності згідно з кошторисами, які затверджує 
Ректор, або за його розпорядженнями про здійснення комерційних і 
фінансових операцій. Напрями і порядок використання позабюджетних коштів 
Університету визначаються окремими положеннями, які затверджує Ректор.  

128. Університет самостійно визначає зміст і форми фінансових і господарських 
відносин між структурними підрозділами та всередині їх, крім випадків, 
передбачених законодавством України. 

129. Університет користується банківськими кредитами і несе відповідальність за 
виконання кредитних договорів та дотримання фінансової дисципліни згідно з 
законодавством України. 

130. Оплата праці в Університеті здійснюється згідно з Законами України “Про 
оплату праці”, “Про освіту”, “Про вищу освіту” відповідно до трудового 
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законодавства України за схемами посадових окладів і тарифними ставками, 
встановленими Кабінетом Міністрів України. 

131. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання працівників 
Університету, порядок встановлення надбавок, а також порядок встановлення і 
скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників 
визначаються окремими положеннями, розробленими відповідно до 
законодавства України, які затверджує Ректор. 

132. Стипендіальний фонд Університету використовується згідно з державними 
нормативними актами і положеннями про призначення стипендій, 
затвердженими Ректором. 

133. Підрозділи Університету можуть діяти на засадах економічного самоврядування 
(госпрозрахунку) згідно з чинними в Університеті нормативними актами. 

ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ  
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

134. Університет відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Указу Президента 
України “Про Державне казначейство України” та інших нормативно-правових 
актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності та 
подає їх до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, органів 
Державного казначейства України, Державної податкової служби, Державного 
комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

135. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий 
облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, 
подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України 
надано право контролю за відповідними напрямами діяльності. 

136. Ректор і головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність 
за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності. 

137. Аудит діяльності Університету здійснюють згідно з законодавством. 

ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ 
138. Ліквідацію чи реорганізацію (злиття, поділ, приєднання, виділення, інші 

перетворення) Університету здійснюють згідно з законодавством України . 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗМІНИ СТАТУТУ 
139. Цей Статут діє від дати його реєстрації в установленому порядку.  
140. Зміни та доповнення до Статуту вносять відповідно до законодавстваУкраїни 

після прийняття їх Конференцією трудового колективу Університету.  
 
Ректор  
Національного університету  “Львівська політехніка”                     Ю.Я. БОБАЛО 
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Додаток 1  

до Статуту Національного університету 
”Львівська політехніка” 

СИМВОЛІКА ТА АТРИБУТИ  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 
1. Герб Університету 

Обрамлений лавровими гілками овал на кронштейні із зображенням голови 
лева. В овалі вміщено зображення ризаліту головного корпусу та напис на його 
антаблементі –”LITTERIS ET ARTIBVS” (наукам та мистецтвам), а також рік 
заснування Університету – 1844. Зовнішнім обрамленням композиції є напис 
“НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”. Зобра-
ження Герба монохромне. 

2. Хоругва Університету 
Біле прямокутне полотнище, розшите золотом, із зображенням малого 
Державного Герба України і Герба Університету.  

3. Колар Ректора 
Колар (церемоніальний ланцюг) Ректора має форму орденського ланцюга, який 
складається з медальйона-підвіски, 16 ажурних медальйонів та 16 декоративних 
ланок. Медальйон-підвіска – картуш із зображенням Герба Університету. 
Ажурні медальйони одного виду містять зображення малого Державного Герба 
України, а другого виду – фігуру лева, елемент Герба міста Львова. Медальйони 
розміщені почергово і з’єднані декоративними ланками кольорів Державного 
Прапора України. 

4. Мантії 
4.1. Мантія Ректора: Об’ємна, з глибокими складками чорна мантія з оксами-

товими амарантовими широкими вилогами і манжетами, чорна стійка, чорна 
оксамитова пелерина з амарантовою облямівкою. Підкладка вишневого 
кольору. До мантії додається чорний оксамитовий берет з амарантовою 
облямівкою. 

4.2. Мантія проректора: Чорна мантія з вузькими чорними оксамитовими 
вилогами та манжетами, оздобленими поздовжньою амарантовою облямів-
кою. Підкладка чорна. До мантії додається чорний оксамитовий берет. 

4.3. Мантія директора навчально-наукового інституту, члена ректорату: Чорна 
мантія з чорними оксамитовими вилогами і манжетами, оздобленими 
гранатовою облямівкою. До мантії додається чорний оксамитовий берет. 

4.4. Мантія професора: Чорна мантія з чорними оксамитовими вилогами і 
манжетами, по краю оздобленими гранатово-амарантовим шовковим 
шнуром. До мантії додається чорний оксамитовий берет. 

4.5. Мантія почесного професора Львівської політехніки: Чорна мантія з 
гранатовою кокеткою на плечах і чорними манжетами з гранатовою 
облямівкою. До мантії додається чорний оксамитовий берет. 

5. Використання символіки Університету та атрибутів Ректора, членів ректорату, 
професора та почесного професора Львівської політехніки визначається Регламет-
ном проведення урочистих заходів, прийнятим Вченою радою Університету. 
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РЕГЛАМЕНТ
РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Члени Вченої ради Університету зобов’язані брати участь у планових і позачергових
засіданнях Ради та працювати у комісіях Вченої ради.

1.2. Планові засідання Вченої ради скликає Голова ради щомісяця (крім канікулярної
перерви).

1.2.1. Оголошення про час, місце і проект порядку денного засідання вивішують
на дошці оголошень Вченої ради.
1.2.2. Організаційна комісія Вченої ради повідомляє усіх членів ради про час і
місце засідання.
1.2.3. Оголошення (п. 1.2.1) повинно бути вивішене, а повідомлення (п. 1.2.2)
надіслані членам Вченої ради не пізніше ніж за тиждень до планового засідання
Вченої ради.
1.2.4. Проект порядку денного наступного засідання Вченої ради оголошує
Секретар Вченої ради на поточному засіданні.

1.3. Позачергове засідання Вченої ради скликає Голова ради:
–  за власною ініціативою;
–  за поданням члена Вченої ради, підтриманим щонайменше третиною членів Вченої ради;

1.3.1.  Письмове подання про скликання позачергового засідання з підписами тих,
хто підтримує подання, передають Голові Вченої ради через Секретаря Вченої
ради.
1.3.2. Дату проведення позачергового засідання визначає Голова Вченої ради.
Якщо засідання скликається за поданням членів Вченої ради, то воно повинне
відбутися не пізніше ніж за два тижні від складання подання.
1.3.3. У разі скликання позачергового засідання повинні бути виконані вимоги
п.1.2.1, 1.2.2, 1.2.3.
1.3.4. В особливих випадках Голова Вченої ради може скликати позачергове
засідання за власною ініціативою без дотримання вимог п. 1.2.3.

1.4. Вчена рада формує постійні та спеціальні комісії й визначає їхні завдання. Комісії
детально вивчають справи, що належать до їхньої компетенції, та готують Вченій
раді матеріали для прийняття ухвал.
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1.4.1. Постійні комісії можуть прийняти свій Регламент роботи, який затверджує
Вчена рада.
1.4.2. До роботи комісій, крім членів Вченої ради, можуть бути залучені й інші
працівники Університету; очолює комісію член Вченої ради.
1.4.3. Комісія займається питаннями, переданими на її розгляд Вченою радою чи
Головою Вченої ради.
1.4.4. У разі різних думок позиція комісії визначається голосуванням за наявності
кворуму, який становить не менше від 2/3 спискового складу членів комісії.
1.4.5. Голова комісії інформує Вчену раду про підсумки роботи комісії та
представляє її позицію.
1.4.6. Кожен член комісії має право на отримання матеріалів, документів чи пояснень
у справах, що є предметом діяльності комісії.
1.4.7. Технічне забезпечення роботи комісій здійснює служба Секретаря Вченої
ради університету.
1.4.8. У разі систематичного ухилення члена комісії від виконання своїх обов’язків
голова комісії передає відповідну інформацію в комісію Вченої ради з питань
етики та дисципліни.

1.5.  Засідання Вченої ради фіксуються у протоколах, які підписують Голова та Секретар
Вченої ради.

1.6. Голова Вченої ради гарантує членам Вченої ради доступ до ухвал і протоколів її
засідань.

1.7.  Організаційна комісія Вченої ради інформує академічну громаду Університету про
ухвали, прийняті Вченою радою.

1.8.  Члени Вченої ради можуть звертатися із запитами до Ректора, проректорів та інших
відповідальних осіб Університету. Особи, до яких скерований запит, повинні дати
відповідь на запит на найближчому засіданні Вченої ради. Вчена рада за пропозицією
Голови чи за власною ініціативою може утворити комісію для вивчення питання, що
є предметом запиту.

1.9.  План роботи Вченої ради на наступний навчальний рік, складений з урахуванням
пропозицій голів комісій, приймається на останньому засіданні Вченої ради у
поточному навчальному році.

2. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАНЬ

2.1.  Для проведення засідань Вченої ради необхідний кворум, який становить не менше
від 2/3 її спискового складу. Крім членів Вченої ради, на засіданнях можуть бути
присутні лише особи, запрошені Головою Вченої ради за власною ініціативою чи на
пропозицію членів Вченої ради. У разі неможливості взяти участь у засіданні, член
Вченої ради зобов’язаний у письмовій формі попередити про це до засідання
Секретаря Вченої ради або повідомити причину відсутності Голові Вченої ради
найпізніше через 7 днів після засідання.

2.2.  Засідання Вченої ради проводить Голова, а за його відсутності – заступник Голови
Вченої ради. Частину засідання, яка стосується оцінки роботи Голови Вченої ради,
проводить заступник Голови Вченої ради.
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2.3.  Проект порядку денного планового засідання пропонує Голова Вченої ради.
2.4. Проект порядку денного планового засідання ради охоплює:

2.4.1. Питання, передбачені планом роботи Вченої ради;
2.4.2. Питання, що випливають з поточної діяльності Вченої ради, запропоновані
Головою Вченої ради;
2.4.3. Питання, запропоновані комісіями чи членами Вченої ради на її попередніх
засіданнях, і підтримані ухвалою Вченої ради,
2.4.4. Питання, запропоновані членами Вченої ради у період між засіданнями
Вченої ради, підтримані щонайменше третиною складу Вченої ради.

2.5. Пропозиції за п. 2.4.4 у письмовій формі (з підписами тих, що підтримують
пропозиції) подають Голові Вченої ради через Секретаря Вченої ради не пізніше ніж1

за 10 днів до планового терміну засідання.
2 .6. Питання   інформаційного чи формального характеру, які не вимагають

обговорення та розгорнутої ухвали, вносять у пункт “Різне” порядку денного.
Пропозиції щодо питань цього пункту подають, члени Вченої ради і погоджують
їх з Головою організаційної комісії не пізніше ніж за 5 днів до засідання Вченої
ради.

2.7.  Голова Вченої ради відповідає за своєчасне внесення до порядку денного питань,
які повинні бути розглянуті Вченою радою.

2.8. Вчена рада на початку планового засідання приймає порядок денний.
2.9.   Для відхилення питання, запропонованого проектом порядку денного, необхідна

абсолютна більшість голосів .
2.10. Порядок  денний   позачергового  засідання   Вченої  ради   визначає   Голова   Вченої

ради.   Скликаючи позапланове засідання за поданням членів ради, Голова визначає
порядок денний згідно з поданням.

2.11. Розгляд невичерпаної частини порядку денного в інший час вважається
продовженням засідання, на якому був прийнятий порядок денний, а не новим
засіданням Вченої ради.

3. ПРИЙНЯТТЯ УХВАЛ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

3.1.  Вчена Рада приймає ухвали з питань, внесених до порядку денного, та з процедурних
питань.

3.2.  Питання вважається процедурним, якщо ухвала з цього питання зобов’язує членів
Вченої ради лише на цьому засіданні Вченої ради.

3.3.  Таємним голосуванням приймаються ухвали;
3.3.1. Про представлення кандидатур до присвоєння вчених звань;
3.3.2. За рішенням Голови Вченої ради;
3.3.3. За пропозицією члена Вченої ради, підтриманою щонайменше полови-
ною членів Вченої ради, присутніх на засіданні.

3.4. Ухвали, за винятком випадків, наведених у п. 3.3, приймаються відкритим
голосуванням.

3.5. Ухвала, що складається з кількох позицій, може голосуватися разом (як одна), якщо
ніхто з присутніх не заперечує проти цього.
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3.6. Ухвали про представлення кандидатур до присвоєння вчених звань вважаються
прийнятими, якщо за них проголосувало не менше ніж  3/4 членів Вченої ради,
присутніх на засіданні.

3.7. Ухвали щодо питань порядку денного Вчена рада приймає абсолютною більшістю
голосів.

3.8. Ухвали з процедурних питань Вчена рада приймає звичайною більшістю голосів1, за
винятком випадку2, наведеного в п. 2.9.

1 Для прийняття ухвали звичайною більшістю голосів необхідно, щоб кількість голосів,
поданих за прийняття ухвали, була більшою від кількості голосів, поданих проти прийняття
ухвали, незалежно від кількості тих, хто утримався від голосування.

2 Для прийняття ухвали абсолютною більшістю голосів необхідно, щоб за прийняття
ухвали було віддано більш ніж половину голосів членів Вченої Ради, присутніх на засіданні.
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ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-науковий інститут

Національного університету “Львівська політехніка”

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади
функціонування навчально-наукового інституту (надалі – Інститут) Національного
університету “Львівська політехніка” (надалі Університет).

2. Інститут створений наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2001 р.
№ 676 з метою удосконалення управління та структури Університету, поліпшення
якості освітньої та наукової діяльності, ефективного використання кадрового
потенціалу й матеріально-технічної бази, підвищення якості підготовки фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, маґістр у системі ступеневої освіти.

3. Інститут є структурним підрозділом Університету без права юридичної особи.
4. Інститут діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Університету і

цього Положення, Правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень
Ректора, ухвал Вченої ради Львівської політехніки та Вченої ради Інституту, що
набрали чинності відповідно до Статуту Університету.

5. Інститут має обліковий рахунок в бухгалтерії Університету, штамп, бланки з назвою
Університету і своєю назвою та реквізитами, власну символіку.

ПРЕДМЕТ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

6.      Основним предметом діяльності Інституту є освітня діяльність у визначеній для
нього області, яка охоплює навчальну, виховну, наукову, науково-впроваджувальну,
культурну, методичну сфери.

7.       Основні напрями діяльності Інституту:
7.1. підготовка фахівців за ліцензованими напрямами, спеціальностями освітньо-

кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, маґістр у
співпраці з іншими Інститутами Університету, зокрема з Інститутом прикладної
математики та фундаментальних наук і з Інститутом гуманітарних та соціальних
наук; перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у співпраці з
Інститутом післядипломної освіти;

7.2.  підготовка науково-педагогічних і наукових працівників вищої кваліфікації та
участь в їх атестації;
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7.3. наукові дослідження і споріднені з ними роботи інноваційного циклу “наука -
виробництво”;

7.4. науково-методична, організаційно-методична, виховна, культурно-освітня,
інформаційна, видавнича діяльність;

7.5. участь у профорієнтаційній роботі;
7.6. участь у міжнародній співпраці Університету.

8.       З метою розвитку матеріальної бази і підвищення ефективності основних напрямів
діяльності Університету Інститут:

8.1. виконує науково-дослідні, науково-технічні, науково-виробничі, проектно-
пошукові, дослідно-конструкторські, конструкторсько-технологічні, пуско-
налагоджувальні, монтажні, будівельно-монтажні та експериментальні роботи;

8.2. виготовляє експериментальні та дослідні зразки, спеціальне устаткування і пристрої,
продукцію науково-технічного, навчального і господарського призначення;

8.3. здійснює інноваційну діяльність;
8.4. надає послуги в інформаційній сфері;
8.5. надає спеціальні послуги фахівців високої кваліфікації згідно зі Статутом

Університету;
8.6. бере участь у розвитку поліграфічної бази, виданні навчально-методичної,

наукової літератури, іншої поліграфічної продукції;
8.7. співпрацює з іноземними партнерами і міжнародними організаціями в рамках

міжнародної діяльності Університету;
8.8. надає платні послуги, визначені для вищих навчальних закладів чинним

законодавством України та відповідними нормативними документами;
8.9. бере участь в інших видах господарської діяльності відповідно до чинного

законодавства України та Статуту Університету.

ЗАВДАННЯ,  ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  ІНСТИТУТУ

9.      Головні завдання Інституту:
9.1. навчальна діяльність:

9.1.1. забезпечення умов для оволодіння системою знань про природу, людину
і суспільство;

9.1.2. прищеплення студентам, екстернам навичок набуття знань, підготовка їх
до професійної діяльності у певній галузі;

9.1.3. участь у виконанні державного замовлення та інших угод щодо підготовки
фахівців з вищою освітою;

9.1.4. підготовка молоді до самостійної підприємницької діяльності за вибраним
фахом;

9.1.5. післядипломна освіта, у тому числі перепідготовка та підвищення
кваліфікації фахівців у співпраці з Інститутом післядипломної освіти;

9.1.6. професійна орієнтація абітурієнтів і студентів, інформування їх про
ситуацію на ринку зайнятості;

9.1.7. працевлаштування випускників.
9.2. виховна діяльність:

9.2.1. формування соціально зрілої, творчої особистості;
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9.2.2. формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності
до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства,
держави і людства;

9.2.3. виховання морально, психічно і фізично здорових громадян;
9.2.4. дотримання загальноприйнятих етичних норм, створення атмосфери

доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками,
викладачами та студентами;

9.2.5. просвітницька діяльність.
9.3. наукова та інша творча діяльність:

9.3.1. проведення наукових досліджень, творчої, мистецької діяльності як основи
підготовки майбутніх фахівців, науково-технічного та культурного
розвитку держави;

9.4. науково-методична та організаційно-методична діяльність:
9.4.1. визначення змісту освіти з урахуванням державних стандартів освіти,

освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм
(за погодженням з Університетом);

9.4.2. визначення методів, форм і засобів навчально-виховного процесу.
10.      Інститут має право:

10.1. щодо навчальної діяльності:
10.1.1. брати участь у формуванні пропозицій Університету щодо відкриття та

закриття напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки фахівців;
щодо ліцензованого обсягу підготовки фахівців за напрямами та
спеціальностями, закріпленими за Інститутом; планів приймання осіб для
навчання за вказаними напрямами та спеціальностями; в межах
ліцензованого обсягу подавати пропозиції щодо формування контингенту
студентів, екстернів і слухачів, які навчаються за кошти державного та
місцевих бюджетів, кошти юридичних і фізичних осіб, за умови
обов’язкового виконання державного замовлення;

10.1.2. брати участь у формуванні контингенту аспірантів і докторантів, які
навчатимуться за державним замовленням, а також за кошти юридичних
і фізичних осіб;

10.2. щодо наукової та іншої творчої діяльності:
10.2.1. визначати напрями, програми і організаційні форми науково-дослідної

діяльності та реалізації її результатів разом з відповідними службами
Університету;

10.2.2. брати участь у створенні в установленому порядку Спеціалізованої
вченої ради з присудження наукових ступенів та приймати рішення Вченої
ради Інституту про рекомендацію щодо присвоєння вчених звань;

10.2.3. пропонувати кандидатури для присудження наукового ступеня “Доктор
honoris causa” і для присвоєння почесного звання “Почесний професор
Національного університету “Львівська політехніка””;

10.3. щодо організаційної діяльності:
10.3.1. пропонувати зміни у структурі Інституту;
10.3.2. за дорученням Університету брати участь у діяльності міжнародних

організацій;
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10.3.3. на підставі відповідних угод, укладених Університетом, отриманих грантів
тощо брати участь у скеруванні на навчання, практику, стажування,
підвищення кваліфікації у навчальні та наукові заклади, підприємства та
установи інших держав студентів, аспірантів, працівників Інституту;

10.3.4. брати участь у прийманні студентів, аспірантів, фахівців та делегацій з
інших держав з дотриманням норм чинного законодавства України;

10.4. щодо господарської діяльності:
10.4.1. розвивати навчально-наукову, інформаційну, виробничу інфраструк-

тури;
10.4.2. здійснювати господарську діяльність, а види господарської діяльності,

що підлягають ліцензуванню – після отримання Університетом
відповідних ліцензій у встановленому законодавством порядку;

10.4.3. оперативно управляти та користуватися державним майном Університету,
закріпленим за Інститутом;

10.4.4. брати участь у формуванні спеціального фонду (спеціальні кошти) та
використовувати їх згідно із кошторисом, затвердженим Ректором;

10.4.5. включати до кошторисів і використувати кошти та матеріальні цінності,
отримані Університетом від юридичних та фізичних осіб за цільовим
призначенням для Інституту;

10.4.6. брати участь у капітальному будівництві, реконструкції та капітальному
ремонті основних засобів за рахунок коштів, передбачених кошторисом
Інституту та цільових коштів, виділених Університету для Інституту;

10.5. щодо соціальних питань:
10.5.1. відповідно до чинного законодавства пропонувати встановлювати

надбавки до посадових окладів, доплати та інші заохочувальні виплати в
межах фонду заробітної плати за рахунок коштів, виділених з державного
та місцевих бюджетів, власних коштів Університету, виділених Інституту;

10.5.2. пропонувати встановлювати підвищені стипендії, іменні стипендії,
стипендії Вченої ради Університету, стипендії фундаторів – юридичних
та фізичних осіб згідно з чинним законодавством;

10.5.3. здійснювати заходи з охорони праці та протипожежної безпеки у
підрозділах Інституту.

11.    Інститут може мати інші права, надані Ректором Університету.
12.    Обов’язки Інституту:

12.1. дотримання норм чинного законодавства, Державних стандартів України,  вимог
Статуту Університету та цього Положення, Правил внутрішнього розпорядку,
виконання наказів та розпоряджень Ректора Університету;

12.2. виконання державних замовлень і зобов’язань за договорами з юридичними і
фізичними особами, покладених Університетом на Інститут, зокрема щодо
навчальної, наукової та виховної роботи з студентами;

12.3. дотримання фінансової дисципліни, цільового використання коштів, правил
ведення обліку та звітності;

12.4. збереження та раціональне використання майна і коштів Університету за-
безпечення своєчасного та якісного проведення інвентаризації матеріальних
цінностей Інституту;

12.5. створення безпечних умов праці, навчання та виховання;
12.6. виконання зобов’язань Університету щодо працевлаштування випускників за
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напрямами і спеціальностями, закріпленими за Інститутом;
12.7. дотримання санітарних та екологічних норм, здійснення заходів з охорони

праці та протипожежної безпеки в підрозділах Інституту;
12.8. сприяння соціальному захисту й оздоровленню студентів, аспірантів,

докторантів та працівників Інституту;
12.9. створення умов для задоволення культурних потреб працівників і студентів,

функціонування їх самодіяльних колективів.

СТРУКТУРА   ІНСТИТУТУ

13.     До структури Інституту входять:
13.1. кафедри (з їх філіями);
13.2. служба управління – дирекція, до складу якої можуть входити два функційні

підрозділи:
13.2.1. деканат базової вищої освіти;
13.2.2. деканат повної вищої освіти.

14.     У структурі Інституту можуть бути:
14.1. департаменти (відділи), центри, лабораторії;
14.2. інші підрозділи, передбачені Статутом Університету.

15.    Структуру Інституту визначає Ректор згідно з вимогами чинного законодавства,
відповідних нормативних документів, Статуту Університету та цього Положення.

16.      Структурні підрозділи діють на підставі Положень про них, затверджених Ректором.
17.    Структурний підрозділ Інституту створюється, реорганізується або ліквідується

наказом Ректора на підставі ухвали Вченої ради Університету. Ініціатором розгляду
питання про створення, реорганізацію або ліквідацію структурного підрозділу
Інституту перед Вченою радою Університету може бути Ректор, Вчена рада
Університету, Директор Інституту, Вчена рада Інституту.

УПРАВЛІННЯ   ІНСТИТУТОМ

18.     Управління Інститутом здійснює Директор Інституту.
19.     Директор Інституту має двох заступників, якими є:

19.1. декан базової вищої освіти – заступник директора; очолює деканат базової
вищої освіти;

19.2. декан повної вищої освіти – заступник директора; очолює деканат повної
вищої освіти.

20.       Директор Інституту може мати заступника з виховної та організаційно-господарської
роботи.

21.      Штат дирекції визначається штатним розписом Інституту, затвердженим Ректором;
працівники дирекції виконують свої обов’язки згідно з посадовими інструкціями,
затвердженими Ректором.

ДИРЕКТОР  ІНСТИТУТУ

23.     Директор, здійснюючи управління Інститутом, має такі обов’язки:
23.1. забезпечувати дотримання та організовувати виконання в Інституті вимог

чинного законодавства, наказів Міністерства освіти і науки України, інших
нормативних актів, Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку,
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нормативних документів Університету, наказів та розпоряджень Ректора і цього
Положення;

23.2. організовувати планування, здійснення та контроль за всіма напрямами
освітньої діяльності, визначеними для Інституту;

23.3. забезпечувати дотримання норм, організовувати планування, виконання
заходів з охорони праці та протипожежної безпеки в Інституті.

24. Директор, здійснюючи управління Інститутом, виконує такі функції:
24.1. бере участь від імені Інституту у роботі Вченої ради Університету, ректорату,

приймальної комісії Університету, членом яких він є;
24.2. розробляє стратегію діяльності та програму розвитку Інституту й організовує

оперативне управління діяльністю Інституту;
24.3. визначає функційні обов’язки та подає Ректору для затвердження посадові

інструкції працівників Інституту;
24.4. видає розпорядження, які стосуються діяльності Інституту;
24.5. здійснює організаційну підготовку та забезпечення діяльності Вченої ради

Інституту;
24.6. організує складання і контролює виконання навчальних програм і планів, програм

і планів науково-дослідних робіт, програм і планів інших видів діяльності Інституту,
організує і контролює виконання договірних зобов’язань Інституту;

24.7. здійснює оперативне управління майном і коштами Університету, закріпленими
за Інститутом, забезпечує своєчасне і якісне проведення інвентаризації
матеріальних цінностей Інституту;

24.8. подає Ректору проект, контролює і відповідає за виконання зведеного кошторису
використання спеціальних коштів Інституту, затвердженого Ректором;

24.9. організує ведення внутрішнього госпрозрахунку з усіх видів діяльності
Інституту з урахуванням ефективного використання всіх закріплених за
Інститутом площ та вартості площ згідно з нормативами Львівської політехніки;

24.10. вносить проекти наказів, які стосуються діяльності Інституту, студентів та
екстернів Інституту;

24.11. подає пропозиції або візує пропозиції керівників структурних підрозділів
Інституту про наймання працівників для роботи у підрозділах Інституту;
погоджує проекти наказів, які стосуються діяльності Інституту і внесені іншими
структурними підрозділами Університету;

24.12. подає пропозиції щодо формування контингенту студентів, екстернів,
аспірантів і докторантів Інституту;

24.13. подає Ректору пропозиції щодо морального та матеріального заохочення
працівників, студентів, аспірантів і докторантів Інституту; пропозиції щодо
накладення стягнень;

24.14. подає пропозиції Ректору щодо відкриття або закриття напрямів,
спеціальностей і спеціалізацій підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців у Інституті;

24.15. у співпраці з відділом працевлаштування Університету здійснює пошук
робочих місць і забезпечує скерування на роботу випускників напрямів і
спеціальностей, закріплених за Інститутом, згідно з отриманим фахом і
кваліфікацією;

24.16. організовує та підтримує зв’язки із випускниками;
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24.17. подає Ректору пропозиції щодо змін в організаційній структурі Інституту та
результати розгляду їх Вченою радою Інституту;

24.18. подає Ректору пропозиції щодо організації взаємодії з іншими інститутами та
підрозділами Університету;

24.19. забезпечує виконання зобов’язань адміністрації за Колективним договором в
частині, яка стосується Інституту;

24.20. організує висвітлення діяльності Інституту в інформаційних виданнях
Університету, а також в Internet;

24.21. організовує запровадження і підтримує використання комп’ютеризованих
інформаційних систем для адміністративної роботи;

24.22. діє в межах інших повноважень, наданих йому Ректором;
24.23. на час відпустки, відрядження або хвороби тимчасово делегує свої

повноваження одному із заступників;
24.24.  щорічно звітує про свою діяльність перед зборами колективу Інституту.

25.    Перелік документів, які підписує Директор Інституту:
25.1. розпорядження;
25.2. індивідуальні плани викладачів та завідувачів кафедр;
25.3. плани роботи кафедр;
25.4. пропозиції Інституту;
25.5. зовнішнє листування Інституту;
25.6. документи, скеровані до інших підрозділів Університету;
25.7. документи супроводу навчального процесу та його результатів, які стосуються

студентів (екзаменаційні та залікові відомості, талони, довідки тощо).
26. Перелік документів, які візує Директор Інституту:

26.1. проекти наказів, внесені іншими підрозділами Університету, які стосуються
діяльності Інституту;

26.2. освітньо-професійні програми та навчальні плани для напрямів і спеціальностей
підготовки фахівців, закріплених за Інститутом;

26.3. заяви осіб про прийняття на роботу в Університет (для роботи у підрозділах
Інституту); подання керівників структурних підрозділів Інституту з цих питань;

26.4. графіки використання робочого часу працівників Інституту, графіки відпусток,
заяви про відпустку;

26.5. документи про погодинну оплату праці;
26.6. експертні висновки на опублікування;
26.7. договори з фізичними і юридичними особами.

ЗБОРИ   КОЛЕКТИВУ   ІНСТИТУТУ

27. Збори колективу Інституту (надалі – Збори) є колегіальним органом врядування
Інституту. У Зборах беруть участь штатні працівники Університету, які працюють
у підрозділах Інституту і трудові книжки яких зберігаються в Університеті (надалі
– працівники Інституту). Інтереси студентів та аспірантів на Зборах представляють
студенти і аспіранти – члени Вченої ради Інституту та Вченої ради Університету, які
навчаються за напрямами або спеціальностями, підпорядкованими Інституту.

28. Збори повноважні, а ухвали цих Зборів чинні, якщо в них беруть участь не менше
ніж 2/3 спискового складу працівників Інституту. Для прийняття ухвали необхідно,
щоб за неї проголосувало більше ніж половина учасників Зборів.
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29. Керівні органи Зборів обираються відкритим голосуванням на кожних Зборах.
30. Збори беруть участь у врядуванні Інституту в межах компетенції, визначеної чинним

законодавством та цим Положенням.
31. Збори заслуховують щорічний звіт Директора Інституту про діяльність Інституту

і приймають ухвалу з оцінкою цієї діяльності.
32. Збори подають на розгляд Директора пропозиції щодо поліпшення діяльності

Інституту, його розвитку, у тому числі у соціально- побутовій та культурній сферах.

ВЧЕНА  РАДА  ІНСТИТУТУ

33. Вчена рада є дорадчим органом врядування Інституту, який розглядає найважливіші
питання діяльності та розвитку Інституту.

34. Вчена рада Інституту формується на засадах, визначених Регламентом виборів до
Вчених рад навчально-наукових інститутів Національного університету “Львівська
політехніка”, затвердженим Вченою радою Університету.

35. До Вченої ради інституту входять за посадою:
35.1. Директор інституту;
35.2. заступники Директора;
35.3. завідувачі кафедр та керівники наукових підрозділів інститутського

підпорядкування.
36. Виборними членами Вченої ради Інституту є:

36.1. науково-педагогічні та наукові працівники підрозділів інституту з вченими
ступенями докторiв чи кандидатiв наук і з вченими званнями, обрані згідно з
квотами представництва цих підрозділів;

36.2. студенти та аспіранти напрямів та спеціальностей підготовки, підпорядкованих
Інституту, делеговані органами студентського самоврядування Інституту згідно
з квотою представництва студентів та аспірантів, яка становить не більше ніж
10 % від повного складу Вченої ради Інституту; особовий склад студентів та
аспірантів у Вченій раді Інституту переглядається на початку кожного
навчального року.

37. Термін повноважень Вченої ради Інституту становить 5 років.
38. Головою Вченої ради Інституту є Директор Інституту.
39. Діяльність Вченої ради здійснюється згідно з цим Положенням і Регламентом,

затвердженим Вченою радою Інституту.
40. Вчена рада:

40.1. обговорює найважливіші питання предмета та напрямів діяльності Інституту
і приймає ухвали з цих питань;

40.2. розглядає пропозиції про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних
підрозділів Інституту;

40.3. опрацьовує, розглядає і подає Директорові Інституту для затвердження
проекти нормативних документів, які регламентують види діяльності Інституту,
неунормовані іншими нормативними документами;

40.4. розглядає та подає Ректору і Вченій раді Університету кандидатури на посади
завідувачів кафедр, підпорядкованих Інституту;

40.5. розглядає конкурсні (атестаційні) справи науково-педагогічних і наукових
працівників Інституту;

40.6. розглядає і подає Вченій раді Університету кандидатури для присудження
вчених звань старшого наукового співробітника, доцента, професора;
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40.7. розглядає і подає Голові Вченої ради Університету кандидатури для
присудження наукового ступеня “Доктор honoris causa”, почесного звання
“Професор Національного університету “Львівська політехніка””;

40.8. розглядає і подає Вченій раді Університету кандидатури для отримання іменних
та спеціальних стипендій.

41. Ухвали Вченої ради Інституту реалізуються розпорядженнями Директора Інституту.

СТУДЕНТСЬКЕ  САМОВРЯДУВАННЯ В  ІНСТИТУТІ

42. Органом студентського самоврядування в Інституті є Колегія студентів та аспірантів
Інституту. Колегія студентів та аспірантів Інституту виражає інтереси всіх студентів
та аспірантів Інституту денної форми навчання, представляє їх перед адміністрацією
Інституту та у Вченій раді Інституту.

43. Основні завдання студентського самоврядування в Інституті визначені Статутом
Університету.

44. Повноваження органу студентського самоврядування визначені Положенням про
студентське самоврядування Університету.

45. Органи студентського самоврядування на рівні академічної групи, курсу, Інституту,
гуртожитку обираються і діють згідно з Положенням про студентське
самоврядування Університету.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА  РАДА ІНСТИТУТУ

46. Науково-методична рада (надалі  – НМР) Інституту – дорадчий орган при Директорі
Інституту, який розглядає найважливіші питання навчальної, методичної та
видавничої діяльності в Інституті.

47. НМР Інституту очолює декан повної вищої освіти.
48. Формування складу та робота НМР здійснюється згідно з Положенням про НМР

Інституту, затвердженим Ректором.

ПОРЯДОК  ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ
ПРАЦІВНИКІВ  ІНСТИТУТУ

49. Працівник  Інституту –  це особа,  що є  штатним працівником Університету та пра-
          цює у підрозділах Інституту.
50. Науково-педагогічний працівник Інституту – це особа, яка працює в Університеті

на штатній посаді, віднесеній чинними нормативними документами до науково-
педагогічних посад: викладача-стажиста, асистента, викладача, старшого викладача,
доцента, професора, завідувача кафедри, декана, директора.

51. Науковий працівник Інституту – це особа, яка працює в Університеті на штатній
посаді, віднесеній чинними нормативними документами до наукових посад:
молодшого наукового, наукового, старшого наукового, провідного наукового,
головного наукового співробітника, завідувача науково-дослідної лабораторії,
завідувача науково-дослідного відділу, начальника науково-технічного центру.

52. Штатний розпис Інституту затверджує Ректор на підставі подання Директора
Інституту.
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53. Директора Інституту приймає на посаду і звільняє з посади Ректор Університету
відповідно до чинного законодавства.

54. Заступників Директора Інституту, керівників структурних підрозділів Інституту
наймає на роботу і звільняє Ректор за поданням Директора Інституту і відповідно
до чинного законодавства.

55. Науково-педагогічних, наукових та інших працівників Інституту наймає на роботу і
звільняє Ректор відповідно до чинного законодавства, за поданням Директора
Інституту або за поданням керівника відповідного структурного підрозділу з візою
Директора Інституту.

56. Обов’язки та права працівників Інституту визначаються чинним законодавством,
нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом
Університету, Положенням про Інститут, положеннями про підрозділи Інституту,
Правилами внутрішнього розпорядку Університету, посадовими  та функційними
інструкціями, іншими нормативними та інструктивними документами.

СТУДЕНТИ,  ЕКСТЕРНИ,  АСПІРАНТИ,
ДОКТОРАНТИ  ІНСТИТУТУ

57. Студентами Інституту є особи, зараховані наказом Ректора для навчання в
Університеті з метою здобуття вищої освіти за напрямами і спеціальностями, за
якими здійснюється підготовка фахівців в Інституті. Права і обов’язки студентів
Інституту визначаються чинним законодавством та Статутом Університету.

58. Екстернами Інституту є особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень, не нижчий
від бакалавра, зараховані наказом Ректора для здобуття ними в Університеті вищої
освіти на рівні “Спеціаліст” або “Маґістр” шляхом самостійного вивчення навчальних
дисциплін і складання в Університеті заліків, екзаменів та проходження інших форм
підсумкового контролю, передбачених навчальними  планами  напрямів і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в Інституті. Права і
обов’язки екстернів визначаються чинним законодавством та Положенням про
організацію екстернату у вищих навчальних закладах України.

59. Студенти та екстерни навчаються за освітньо-професійними програмами та
навчальними планами напрямів і спеціальностей, закріплених за Інститутом, і
затвердженими в установленому порядку.

60. Докторанти та аспіранти Інституту – це особи, які здобувають наукові ступені
докторів або кандидатів наук за науковими спеціальностями, за якими в Інституті у
встановленому порядку відкрита відповідна підготовка. Права та обов’язки
докторантів і аспірантів визначаються нормативними документами про підготовку
науково-педагогічних і наукових кадрів.

61. Діяльність студентів, екстернів, аспірантів, докторантів Інституту регламентується
чинним законодавством, Статутом Університету та цим Положенням.

62. Формування контингенту студентів, екстернів, аспірантів і докторантів Інституту
здійснюється на підставі пропозицій Директора Інституту згідно з планами набору,
показниками  державного контракту на підготовку фахівців в аспірантурі та
докторантурі, сформованими і затвердженими у встановленому порядку згідно з
чинним законодавством.

63. Розподіл студентів певного напряму підготовки (рівень підготовки “Бакалавр”)
для навчання за спеціальностями і спеціалізаціями напряму здійснюється на
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конкурсних засадах з урахуванням наявності договорів про майбутнє
працевлаштування за фахом.

ОРГАНІЗАЦІЯ   НАВЧАЛЬНОГО   ПРОЦЕСУ

64. Організація навчального процесу в Інституті здійснюється відповідно до вимог
чинного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки України,
Статуту та нормативних документів Університету та Інституту.

65. Інститут подає до науково-методичного управління Університету свої пропозиції
щодо складання розкладу навчальних занять з урахуванням використання у
навчальному процесі приміщень (аудиторій, лабораторій, кабінетів), обладнання та
устаткування, закріплених за Інститутом; розкладу проведення заходів підсумкового
контролю, розкладу засідань Державних екзаменаційних комісій тощо.

66. Інститут забезпечує документальний супровід навчального процесу для студентів,
екстернів, слухачів, які навчаються за напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями,
закріпленими за Інститутом.

НАУКОВА  ТА  НАУКОВО-ТЕХНІЧНА   ДІЯЛЬНІСТЬ

67. Наукові дослідження і розробки, створення науково-технічної продукції та інші
види творчої діяльності в Університеті (надалі – наукова діяльність) є невід’ємними
складовими освітньої діяльності Інституту. Наукова діяльність здійснюється згідно
з законами України “Про освіту”, “Про основи державної політики у сфері науки і
науково-технічної діяльності” та іншими чинними нормативними актами, Статутом
Університету, цим Положенням, програмами і планами наукової діяльності
Університету та Інституту.

68. Засади наукової діяльності в Інституті відповідають положенням, сформульованим
в Статуті Університету.

69. Наукова діяльність Інституту скерована на реалізацію окремих напрямів наукової
діяльності Університету, окреслених Статутом.

70. Наукову діяльність Інституту координує декан повної вищої освіти.
71. Суб’єктами наукової діяльності в Інституті є науково-дослідні, дослідно-

конструкторські, проектно-конструкторські, конструкторсько-технологічні
підрозділи (об’єднання, відділи), галузеві лабораторії, випробувальні лабораторії,
їх об’єднання, центри, групи тощо, які діють в Інституті або в його підрозділах.

72. Організаційна структура управління та відносини суб’єктів наукової діяльності
регламентуються окремим положенням, що затверджується Ректором.

73. Фінансування наукової діяльності Інституту здійснюється за рахунок коштів,
джерела надходження яких визначені Статутом Університету.

МІЖНАРОДНІ   ЗВ’ЯЗКИ
ТА   ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА   ДІЯЛЬНІСТЬ

74. Інститут бере участь у встановленні міжнародних зв’язків та  у зовнішньо-
економічній діяльності відповідно до Статуту Університету в межах повноважень,
наданих Ректором.
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МАЙНО ТА ФІНАНСИ  ІНСТИТУТУ

75. Майно Інституту складається з основних фондів, обігових коштів та інших активів,
закріплених за Інститутом згідно з бухгалтерськими документами бухгалтерії
Університету.

76. Майно, передане Університету для Інституту цільовим скеруванням як безоплатний
або благодійний внесок чи як пожертвування юридичних та фізичних осіб, без
дозволу Директора Інституту не може бути передане структурним підрозділам,
які не входять до складу Інституту, і повинно бути використане за цільовим
призначенням.

77. Майно Інституту з дозволу Директора може перерозподілятися тільки між
структурними підрозділами Інституту з обов’язковим оформленням актів
приймання-передавання та фіксацією такого передавання в бухгалтерії Університету.
Передавання майна за межі Інституту може бути здійснене тільки з дозволу Ректора
Університету.

78. Джерелами фінансування діяльності Інституту є:
78.1. кошти, передбачені у кошторисах Інституту з усіх видів його діяльності,

затверджених Ректором Університету;
78.2. кошти, отримані Інститутом за виконання його працівниками госпдоговірних

робіт;
78.3. кошти від реалізації прав інтелектуальної власності, створеної працівниками

Інституту під час виконання ними своїх обов’язків;
78.4. безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб,

у тому числі з інших держав.
79. Кошти Інституту можуть бути використані для фінансування усіх структурних

підрозділів Університету відповідно до кошторисів Університету, затверджених Ректором.
80. Облік надходження та використання коштів Інституту здійснюється на його

обліковому рахунку в бухгалтерії Університету.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ЛІКВІДАЦІЯ   ІНСТИТУТУ

81. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та ліквідація Інституту
здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки України за ініціативою
Ректора або ініціативою (ухвалою) Вченої ради Університету, погодженою з
Ректором.

82. У разі реорганізації чи ліквідації Інституту працівникам, студентам, екстернам,
слухачам, аспірантам, докторантам Інституту гарантуються їх права відповідно до
чинного законодавства України.

ПРОЦЕДУРА   ЗАПРОВАДЖЕННЯ   ПОЛОЖЕННЯ
ТА   ВНЕСЕННЯ   ЗМІН  ДО  НЬОГО

83. Це Положення запроваджується і зміни до нього вносяться наказом Ректора,
виданим на підставі ухвали Вченої ради Університету.
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ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про кафедру Національного університету

“Львівська політехніка”
             Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади

функціонування кафедри Національного університету “Львівська політехніка”
(надалі –  Політехніка) та її керівних органів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1. Кафедра – основний навчальний, науково-дослідний підрозділ Університету,
призначений для проведення навчально-виховної і науково-дослідної діяльності у
визначеній галузі або споріднених галузях знання. Діяльність всіх інших підрозділів
Університету сприяє забезпеченню максимальних можливостей для ефективної роботи
кафедри.

1.2. Кафедра об’єднує не менше ніж п’ять педагогічних працівників відповідної
кваліфікації та спеціальності. За видом діяльності кафедри поділяються на кафедри
базової та фахової підготовки. Кафедра веде наукову роботу в межах фонду
робочого часу викладача вищої школи та у створюваних при ній держбюджетних і
госпдоговірних лабораторіях. В аспірантурі (докторантурі) кафедри здійснюється
підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

1.3. Кафедра базової підготовки, як правило, забезпечує виконання навчальної програми
базового рівня вищої освіти за професійним спрямуванням з однієї або кількох
дисциплін і відповідає за якість викладання цих дисциплін. Кафедра базової
підготовки, акредитована за ІV рівнем,  може вести підготовку маґістрів. Базовий
рівень підготовки з дисциплін природничо-наукового циклу здійснюється, як
правило, через кафедри базової підготовки.

1.4.  Кафедра фахової підготовки забезпечує виконання навчальної програми спеціаліста
і маґістра однієї або кількох спеціальностей, профілів і відповідає за рівень
підготовки. Кафедра фахової підготовки забезпечує виконання навчальної програми
базового рівня підготовки за професійним спрямуванням з дисциплін професійного
спрямування. Кафедра фахової підготовки також може забезпечувати виконання
навчальної програми базового рівня підготовки за професійним спрямуванням з
окремих дисциплін природничо-наукового циклу. Якщо кафедра фахової підготовки
веде курси базового рівня, то на неї розповсюджуються і пункти положення про
базову кафедру.

1.5. Кафедри входять до складу інституту (університету).
1.6. Кафедра створюється наказом Ректора Політехніки на підставі ухвал Вчених рад інститутів

і  Політехніки за потреби у фахівцях спеціальностей, які є в Державному класифікаторі,
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за запитами підприємств, фірм, організацій, установ регіону, держави за наявності
матеріальної бази, доктора наук та фахівців-спеціалістів, яких об’єднує кафедра.

1.7.  Кафедра ліквідується або реорганізується наказом Ректора у випадках:
– непідтвердження атестації відповідно до нормативних документів Політехніки
(для кафедр фахової підготовки);
– невідповідності рівня знань студентів вимогам Державного стандарту (для кафедр
базової підготовки);
– при рішенні Вченої ради Політехніки про комплексну реорганізацію двох чи
більше кафедр.

1.8. У розпорядження кафедри надаються за встановленими нормами за наказом
ректора:
– приміщення для стаціонарних робочих місць кожного працівника;
– приміщення для навчальних і наукових лабораторій;
– матеріальні засоби для забезпечення навчального процесу та наукової діяльності
кафедри;
– складські приміщення. Відповідно до функціональної діяльності при кафедрі
можуть існувати навчально-методичний кабінет, бібліотека, майстерні, станції,
полігони тощо.

1.9. Кафедра має право мати кошти, набуття, виділення і використання яких
регламентується окремим нормативним документом Політехніки.

2.  КОМПЕТЕНЦІЯ КАФЕДРИ

2.1.  Професійна компетентність кафедри щодо викладання дисциплін на певному
освітньому рівні навчання, а кафедри фахової підготовки – щодо підготовки
фахівців певної спеціальності (спеціалізації), визначається рівнем атестації.

2.2.     Функції кафедри щодо викладання дисциплін, які є у її віданні:
              – розробка робочих програм дисциплін і навчально-методичного їх забезпечення;
           – проведення всіх видів навчальних занять;
            – проведення контрольних заходів перевірки знань студентів та вибір форм поточ-

ного контролю;
             – вибір і застосування необхідних матеріально-технічних засобів навчання;
            – підготовка і підбір викладачів для викладання навчальних дисциплін;
           – планування підвищення кваліфікації викладачів;
             – заслуховування звітів докторантів, аспірантів, стажистів-викладачів та стажистів-

дослідників;
             – проведення виховної роботи серед студентів, аспірантів, докторантів і викладачів

кафедри.
2.3.     Функції кафедри фахової підготовки:
           – розробка навчальних планів;
           – затвердження робочих програм навчальних дисциплін і погодження тих, що є у

віданні інших кафедр;
          – викладання дисциплін, що визначають фахову підготовку студентів;
          – визначення змісту і організація практики студентів;
            – визначення змісту і організація дипломного проектування та виконання  диплом-

них робіт;
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          – організація рецензування і захисту дипломних проектів (робіт);
           – контроль якості вивчення всіх навчальних дисциплін;
          – організація студентської науково-дослідної роботи;
           –  подання кафедрам і керівним органам Політехніки та інституту пропозицій   щодо

забезпечення виконання навчальних програм;
         – визначення змісту, організація і проведення науково-дослідної роботи.
2.4.   Функції кафедри базової підготовки:
          – викладання дисциплін, що визначають базову підготовку;
           – контроль якості вивчення навчальних дисциплін, які читаються на кафедрі;
          – організація студентської науково-дослідної роботи;
          – організація і проведення науково-дослідної роботи.
2.5.  Функції кафедр у науковій діяльності визначаються чинними нормативними

документами, що регламентують науково-дослідну діяльність у Політехніці.

3. ОРГАНИ ВРЯДУВАННЯ КАФЕДРИ

3.1. Управління кафедрою здійснюється поєднанням колегіальності та одноосібності
відповідно до Статуту Політехніки, Положення про інститут і цьогоПоложення.

3.2. Колегіальним органом управління кафедри є засідання кафедри, в якому беруть
участь педагогічні працівники та наукові працівники лабораторій, котрі
функціонують при кафедрі і трудові книжки яких знаходяться у відділі кадрів
Політехніки.

3.3. Засідання кафедри проводиться завідувачем не менше ніж  один раз на місяць.
Рішення кафедри є чинним, якщо в її засіданні взяли участь 2/3 чисельності
працівників.

3.4. До компетенції засідання кафедри належать:
– рекомендація кандидатури на посаду завідувача кафедри;
– рекомендація кандидатур науково-педагогічних працівників у виборні органи
Університету;
– рекомендація кандидатур на посади педагогічних працівників кафедри;
– заслуховування виконання індивідуальних планів працівників кафедри;
– розгляд проектів навчальних планів і затвердження робочих Програм дисциплін;
– рішення про видання навчально-методичної літератури;
– рекомендації щодо публікації наукових праць;
– заслуховування і представлення у спеціалізовану Раду висновків щодо наукових
праць на здобуття вчених ступенів;
– рекомендації про присвоєння вченого звання;
– затвердження розподілу навчальної, наукової та інших видів робіт між пра-
цівниками кафедри;
– розгляд питань наукової і науково-дослідної роботи кафедри;
– розгляд питань підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

               –  розгляд річних і семестрових планів діяльності кафедри і подання до затвердження.
3.5.     Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який відповідає за результати

її діяльності. Розпорядження завідувача кафедри є обов’язковими для всіх
працівників кафедри. На подання завідувача кафедри Ректор призначає заступника
завідувача.
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3.6.    Завідувач кафедри наймається на посаду відповідно до “Положення про порядок
наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у
загальнодержавній власності” Ректором Політехніки. Кандидатуру на посаду
завідувача кафедри рекомендує Ректорові Вчена рада Політехніки на підставі
пропозицій кафедри і Вченої ради інституту, виражених таємним голосуванням.

         Якщо згаданим вище шляхом посаду завідувача кафедри заповнити неможливо,
проводиться конкурс згідно з “Положенням...”.

3.7.     Функціональні обов’язки та права завідувача кафедри:
       – пропозиції Ректору Університету за погодженням з директором інституту про

прийняття і звільнення з роботи працівників кафедри;
           – представлення ухвал кафедри на Вченій раді інституту;
               – організація і контроль навчальних процесів, що належать до компетенції кафедри

та їх навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення;
        – планування, організація і контроль навчально-методичної і науково-дослідної

роботи в межах бюджету робочого часу працівників кафедри;
             – організація підвищення кваліфікації працівників кафедри;
             – організація науково-дослідної роботи та господарсько-підприємницької роботи

кафедри;
           – оперативно-календарне планування і контроль роботи допоміжного персоналу

кафедри;
            – контроль за дотриманням норм охорони і безпеки праці в приміщеннях,  що пере-

дані у розпорядження кафедри;
            – забезпечення раціонального використання трудових, матеріальних і фінансових

ресурсів кафедри;
       – виконання наказів Ректора, розпоряджень проректорів і директора інституту в

межах компетенції, визначеної відповідними нормативними документами;
           – організація і керівництво засіданнями i семінарами кафедри;
         – організація обліку і звітності про діяльність кафедри в установленому порядку;
          – проведення контрольних заходів з охорони праці;
           – забезпечення виконання приписів служб з охорони праці і пожежної безпеки;
           – представлення і захист інтересів кафедри перед керівними особами та органами

інституту і Політехніки;
           – розпорядження виділеними кафедрі матеріальними і фінансовими ресурсами за

їх призначенням;
         – визначення обсягу і змісту роботи працівників кафедри відповідно до законодавства

і чинних в Політехніці нормативних документів;
           –  планування, організація і контроль підготовки кадрів вищої кваліфікації;
           –  контроль і оцінка роботи працівників кафедри.
3.8.     Завідувач кафедри відповідає за:
          –  стан навчальної, виховної та наукової роботи на кафедрі, виконання наказів та

розпоряджень Ректора Політехніки, розпоряджень директора інституту, виконання
ухвал Вчених рад Політехніки й  інституту та вимог правил внутрішнього трудового
розпорядку і чинного трудового законодавства України;

             – рівень підготовки спеціаліста даної спеціальності;
       – рівень підготовки маґістра даного профілю, якщо керівником магістерської дисертації

є працівником даної кафедри;
             – реалізацію навчальних планів і програм;
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– здійснення контролю за виконанням розкладу навчальних занять;  
– підвищення акредитаційного рівня кафедри, який визначається за від-
повідниминормативними положеннями;  
– організацію навчально-методичної роботи на кафедрі;  
– стан обліку та звітності з усіх видів роботи кафедри, збереження документів 
таякісне діловодство;  
– організацію збереження матеріальних цінностей, закріплених за кафедрою;  
– своєчасне реагування на заявки та листи працівників і студентів кафедри;  
рівень наукової діяльності кафедри, яка оцінюється за чинними в Політехніці 
положеннями. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І СТИМУЛЮВАННЯ 
ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ 

4.1. Заохочення працівників кафедри до покращання їх діяльності здійснюється у 
такихформах:– подяка завідувача, що занотовується у протоколі засідання 
кафедри;– подяка, оголошена розпорядженням декана або наказом Ректора 
Політехніки;– представлення до одноразової премії або надбавки до посадового 
окладу. 

4.2. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, в т.ч. 
розпорядженьзавідувача, працівник кафедри підлягає одному з адміністративних 
стягнень:– попередження завідувача кафедри про подальшу недопустимість 
аналогічнихпроступків, яке оголошується на засіданні кафедри і заноситься в 
протокол;– догана за поданням завідувача кафедри, оголошена розпорядженням 
декана чинаказом Ректора;– звільнення з посади працівника кафедри в 
установленому порядку. 

4.3. Працівник кафедри може оскаржити розпорядження завідувача кафедри 
таадміністративне стягнення перед вищими керівними особами впродовж 5 
днів,якщо інше не передбачене чинним законодавством. 

4.4. Розпорядження завідувача кафедри може бути скасоване його 
наступнимрозпорядженням, розпорядженням Директора інституту або ректора. 

5. ДОКУМЕНТАЦІЯ 

5.1. Документація кафедри, ведення якої є обов’язковим: 
– кваліфікаційна характеристика спеціаліста; 
– комплекс діагностичних засобів для перевірки рівня знань спеціаліста; 
– комплекс контрольних завдань для перевірки залишкових знань; 
– річний або семестровий план діяльності кафедри; 
– індивідуальні плани роботи викладачів; 
– протоколи засідань кафедри; 
– протоколи методичних і наукових семінарів кафедри; 
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– робочі програми навчальних дисциплін; 
– навчальні плани (для кафедр фахової підготовки); 
– звіти про виконання навчальної, методичної і науково-дослідної робіт; 
– інвентаризаційні відомості обліку обладнання і матеріалів; 
– журнал контрольних заходів з охорони праці; 
– інструкції з охорони праці в лабораторіях кафедри та контрольні 
листиінструктажу студентів; 
– журнал екзаменів з охорони праці; 
– план підвищення кваліфікації та звіти про його виконання. 
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВУ ЛАБОРАТОРІЮ  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Навчально-наукова лабораторія (далі – лабораторія) є структурним підрозділом 

університету (загальноуніверситетська лабораторія), навчально-наукового 
інституту (міжкафедральна лабораторія) чи кафедри (кафедральна лабораторія), 
функціонування якої спрямоване на забезпечення та розвиток наукової та 
методичної складової підготовки фахівців, організацію науково-дослідної та 
проектно-конструкторської роботи аспірантів і студентів. 

1.2. Діяльність лабораторії регламентується чинним законодавством, нормативно-
правовими документами з вищої освіти, Статутом університету, наказами рек-
тора, розпорядженнями директора навчально-наукового інституту (завідувача 
кафедри), планом роботи лабораторії, а також цим положенням. 

1.3. Лабораторія утворюється та ліквідується наказом ректора університету за 
поданням проректора або директора навчально-наукового інституту. 

1.4. До складу навчально-наукової лабораторії інституту (кафедри) можуть входити 
навчальні лабораторії, навчальні центри, навчально-методичні кабінети. 

1.5. Лабораторія забезпечує науково-методичну діяльність інституту (кафедри) 
відповідно до освітньо-професійних програм підготовки фахівців, проведення 
наукових досліджень у межах затверджених наукових напрямів кафедр та 
впровадження результатів досліджень у практичну діяльність, роботу творчих 
колективів, створених для вирішення конкретної наукової проблеми, 
студентських наукових товариств, гуртків тощо 

1.6. Загальне керівництво лабораторією здійснює завідувач, як правило, кандидат 
або доктор наук, якого призначає ректор університету з числа провідних 
науково-педагогічних або наукових працівників. 

Вимоги до претендента на посаду завідувача лабораторією регламентує посадова 
інструкція. 

1.7. Кадровий склад лабораторії визначається штатним розписом. Кваліфікаційні 
вимоги, права, обов’язки, а також відповідальність працівників лабораторії 
визначають їхні посадові інструкції. 

1.8. Завідувач загальноуніверситетської лабораторії підпорядковується ректору 
(проректору), міжкафедральної – директору інституту, а кафедральної – 
завідувачу кафедри, і несе повну відповідальність за результати її діяльності.  

1.9. План роботи лабораторії та звіт про його виконання затверджує ректор 
(проректор) після їх розгляду на Вченій раді університету, директор навчально-
наукового інституту після їх розгляду на Вченій раді інституту. 
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2. ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ 
Основними завданнями лабораторії є: 
2.1. Забезпечення умов для проведення тематичних лекцій, лабораторних, прак-

тичних та семінарських занять, навчальних практик, виконання курсових, 
кваліфікаційних проектів (робіт) студентами та дисертаційних робіт аспірантами 
і здобувачами.  

2.2. Організація науково-дослідної і проектно-конструкторської роботи студентів, 
впровадження наукових досліджень у навчальний процес. Забезпечення умов 
для набуття студентами умінь та навиків науково-дослідницької роботи та 
застосування отриманих знань на практиці. 

2.3. Систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази, 
технічних засобів навчання, комп’ютеризації та інформатизації навчального 
процесу. 

2.4. Забезпечення умов для проведення теоретичних і експериментальних до-
сліджень, науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт за науковими 
напрямами інституту (кафедри). 

2.5. Створення в лабораторії безпечних умов праці відповідно до вимог чинного 
законодавства.  

3. ФОРМИ І ЗМІСТ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ 

3.1. Основними формами роботи лабораторії є: 

• проведення лабораторних, практичних та семінарських навчальних занять; 
• самостійна робота студентів; 
• проведення навчальних практик; 
• науково-дослідна робота студентів, аспірантів, здобувачів; 
• виконання кваліфікаційних проектів (робіт); 
• виконання науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт відповідно 

до затверджених наукових напрямів кафедр. 
3.2. Лабораторія забезпечує: 

• підготовку та комплектування навчально-методичних документів і 
матеріалів для проведення лабораторних, практичних та семінарських 
занять; 

• формування бази даних щодо курсових та кваліфікаційних робіт, які 
виконувались в лабораторії; 

• розробку навчальних завдань для проведення ділових ігор, майстер-класів 
тощо;  

• розробку матеріалів для проведення аналізу виробничих (практичних) 
ситуацій та виконання завдань за темами; 

• організацію моніторингу навчально-методичного забезпечення навчальних 
дисциплін, практичні, семінарські та лабораторні заняття з яких проводять в 
лабораторії; 

• організацію та супровід контрольних заходів, самоконтролю та 
самоперевірки знань і вмінь тощо. 
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4. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЛАБОРАТОРІЇ 

4.1. Ліквідація та реорганізація лабораторії розглядається на засіданні Вченої ради 
університету або Вченої ради навчально-наукового інституту і затверджується 
наказом ректора  згідно з чинним законодавством та Статутом університету.  

4.2. При реорганізації та ліквідації лабораторії працівникам, які звільняються, 
гарантується збереження їхніх прав та інтересів згідно з трудовим 
законодавством України. 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ 
Зміни і доповнення до даного Положення погоджуються у встановленому порядку та 

затверджуються наказом ректора університету. 
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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Бібліотека є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким
структурним підрозділом Національного університету “Львівська політехніка”.

1.2. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами України
“Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про
національну програму інформатизації”, нормативними актами та документами з
бібліотечної справи органів управління вищими навчальними закладами України,
Статутом Національного університету “Львівська політехніка”, а також цим
Положенням.

1.3. Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти
і культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету
загальнолюдських цінностей і моралі.

1.4. Львівська політехніка забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні
умови, необхідні для функціонування бібліотеки, належне зберігання, використання
і поповнення її фондів, комп’ютеризацію та технічне оснащення бібліотеки.

1.5. Загальне методичне керування бібліотекою здійснює Науково-методична бібліотечна
комісія Міністерства освіти і науки України, Західне та Львівське методичні
об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів.

2. ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКИ

2.1. Забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та
інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викла-
дацького складу, наукових працівників, працівників університету та інших категорій
користувачів на основі широкого доступу до бібліотечних та інформаційних ресурсів
(згідно з Правилами користування бібліотекою).

2.2. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю університету та
інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого
громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого
розвитку.

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-технічну бібліотеку

Національного університету “Львівська політехніка”
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2.4. Популяризація та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів
змісту загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини,
ідеї національного державотворення.

2.5. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліо-
графічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх носіїв інформації.

2.6. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення
традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі
нової інформаційної техніки і технологій, комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних
процесів.

2.7. Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями та установами науково-
дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань книгознавства,
інформатики, бібліотекознавства та бібліографії.

2.8. Виховання інформаційної культури користувачів, прищеплення їм навичок роботи
з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

2.9. Координація діяльності бібліотеки зі структурними підрозділами та громадськими
організаціями університету. Співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем та
відомств, органами науково-технічної інформації, налагодження прямих зв’язків з
бібліотеками інших країн, співробітництво з освітніми добродійними фондами,
організаціями, установами.

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Бібліотека:

3.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування корис-
тувачів.

3.1.1. Організовує диференційоване (індивідуальне та групове) обслуговування
користувачів на абонементах, у читальних залах та інших пунктах видачі літератури.

3.1.2. Безкоштовно надає користувачам бібліотеки основні бібліотечні послуги.
3.1.3. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою МБА,

внутрішнього та міжнародного книгообміну, електронної доставки документів.
3.1.4. Надає доступ до електронних інформаційних ресурсів – Інтернету, електронного

каталогу бібліотеки, допомагає орієнтуватися в них.
3.1.5. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних

запитів науковців та студентів університету, використовуючи різні форми і методи
індивідуальної, групової та масової інформації. Проводить соціологічні дослідження
читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

3.1.6. Інформує керівництво університету про нові публікації з питань вищої школи.
Надає інформацію структурним підрозділам університету про нові надходження
літератури. Виконує всі види бібліографічних довідок.

3.1.7. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів за рахунок
взаємодії з всеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечує
доступ до бібліотечних фондів та довідково-інформаційних матеріалів і створює
належні умови для користування ними згідно із встановленими правилами.

3.1.8. Готує бібліографічну інформацію для досліджень наукових шкіл Львівської
політехніки шляхом поточного та ретроспективного бібліографування наукових
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праць вчених університету. Укладає та готує до видання щорічний бібліографічний
покажчик праць працівників університету, персональні бібліографічні покажчики.

3.1.9. Організовує роботу громадських інформаторів кафедр і наукових підрозділів
університету, надає їм необхідну методичну допомогу.

3.1.10. Сприяє оволодінню та вдосконаленню навичок пошуку та відбору інформації
для навчальної та наукової праці. Популяризує бібліотечно-бібліографічні знання
в навчальному процесі та науковій роботі шляхом проведення індивідуальних бесід,
консультацій, організації книжкових виставок, бібліографічних оглядів та ін.

3.1.11. Організовує інформаційне та бібліотечне обслуговування сторонніх організацій
та громадян на компенсаційній основі, визначеній договором та чинним
законодавством.

3.1.12. Надає користувачам додаткові платні послуги згідно з чинним законодавством.
3.2. Формує бібліотечні фонди шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової,

художньої літератури, періодичних, аудіо-, відео-видань, CD-, DVD-дисків та
електронних баз даних, створених як в Україні, так і за кордоном, згідно з навчаль-
ними планами, програмами та тематикою наукових досліджень в університеті.

3.2.1. Систематично аналізує фонди з метою оптимізації складу та підвищення ефективності
його використання. Вносить до Міносвіти України та видавництв пропозиції щодо
видання навчальної та науково-методичної літератури.

3.2.2. Здійснює облік, організацію і раціональне розміщення основних та підсобних
бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію, консервацію, копіювання та
оцифрування.

3.2.3. Здійснює вилучення з бібліотечних фондів документів, що втратили актуальність,
наукову та виробничу цінність, у тому числі зношених, дефектних та дублетних
примірників та втрачених користувачами видань відповідно до чинних директивних
документів. Вилучення документів за ідеологічними чи політичними ознаками
забороняється.

3.3. Створює і веде систему бібліотечних каталогів і бібліографічних картотек. Вико-
ристовує інформаційні технології для створення традиційних і сучасних носіїв
інформації (електронного каталогу), які забезпечать багатоаспектне розкриття
бібліотечного фонду, перетворення інформаційного потенціалу бібліотеки в
інформаційні ресурси.

3.3.1. Бере участь у створенні галузевих, регіональних та загальнодержавних баз даних.
3.4. Проводить культурно-просвітницьку роботу для розкриття складу бібліотечних

фондів.
3.4.1. Популяризує серед студентів і викладачів науково-технічну, соціальну, економічну,

історичну, художню літературу різноманітними бібліотечно-бібліографічними
засобами. Спільно з громадськими організаціями та відповідальними за виховну
роботу в університеті проводить читацькі конференції, літературні та музичні
вечори, диспути, інші заходи.

3.5. Веде роботу, спрямовану на покращання умов праці користувачів та працівників
бібліотеки.

3.6. Проводить наукові дослідження у галузі бібліотекознавства, інформатики,
бібліографії, історії книги та ін.

3.7. Бере участь у міжнародних бібліотечних програмах та проектах.
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3.8. Вивчає і впроваджує в практику роботи передовий бібліотечний досвід, а також
результати бібліотечних науково-дослідних робіт. Здійснює перехід на нові
бібліотечні технології.

3.9. Проводить науково-методичну роботу з метою удосконалення всіх напрямків
діяльності бібліотеки.

3.10. Забезпечує підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня
працівників бібліотеки.

3.11. Бере участь у проведенні навчальних занять з дисциплін інформаційно-бібліо-
графічного напрямку.

4. УПРАВЛІННЯ. СТРУКТУРА ТА ШТАТИ.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Керування бібліотекою здійснює директор, який підпорядкований ректорові
(проректорові) і є членом Вченої ради університету. Директор бібліотеки
обирається Вченою радою університету на сім років і затверджується наказом
ректора університету.

4.2. Директор повністю відповідає за організацію роботи бібліотеки, стан і збереження
фонду та іншого майна, видає розпорядження та накази, які обов’язкові для всіх
працівників бібліотеки.

4.3. Керівництво університету забезпечує гарантоване фінансування і комплектування
бібліотечних інформаційних ресурсів, забезпечує комп’ютерною технікою, технічним
обладнанням і устаткуванням. Витрати на утримання бібліотеки передбачаються
загальним кошторисом витрат університету за рахунок загального і спеціального
фондів.

4.4. Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням
директора бібліотеки.

4.5. Бібліотека Львівської політехніки відноситься до першої групи. Структура та
штати бібліотеки затверджуються ректором університету. У бібліотеці
функціонують 11 структурних підрозділів, а саме:
1. Відділ комплектування з секторами:

– комплектування;
– обліку;
– книгообміну та резервно-обмінного фонду.

2. Відділ наукового опрацювання літератури з секторами:
– каталогізації;
– систематизації.

3. Відділ книгозберігання з секторами:
– книгозберігання;
– зберігання періодичних видань.

4. Відділ обслуговування науковою літературою з такими секторами:
– абонемент наукової літератури;
– читальний зал наукової літератури;
– МБА.

5. Відділ абонементів навчальної літератури з такими секторами:
– абонемент студентів І-го курсу;
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– абонемент студентів ІІ–VІ курсів;
– абонемент студентів-заочників та екстернату.

6. Відділ читальних залів навчальної літератури з такими секторами:
– читальний зал літератури з комп’ютерних наук і технологій, автоматики,

інформаційних технологій, метрології, радіоелектроніки, електронної техніки,
телекомунікацій, математики, фізики;

– читальний зал літератури з інженерної механіки, транспорту, хімії та хімічної
технології, мовознавства;

– читальний зал літератури з архітектури, геодезії, будівництва, інженерії
довкілля, енергетики, систем керування, нормативно-технічної документації.
7. Відділ соціальної та економічної літератури з такими секторами:

– абонемент;
– читальний зал літератури з економіки, менеджменту та соціальних наук.

8. Відділ наукової бібліографії з секторами:
– інформаційного обслуговування;
– поточної бібліографії видань університету;
– ретроспективної бібліографії видань університету.

9. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення з секторами:
– підтримки автоматизованої бібліотечної системи;
– апаратного забезпечення;
– Інтернет-технологій.

10. Відділ художньої літератури та культурно-просвітницької роботи.
11. Науково-методичний відділ.

4.6. Керівництво університету забезпечує бібліотеку необхідними службовими і
виробничими приміщеннями, комп’ютерною технікою і технічними засобами,
необхідним обладнанням та устаткуванням.

4.7. Забороняється використовувати приміщення біблітеки для робіт, не передбачених
завданнями бібліотеки.

4.8. Завдання, зміст роботи, взаємозв’язки, права і відповідальність структурних
підрозділів бібліотеки визначаються положеннями про них і Правилами
користування бібліотекою.

4.9. Правила користування бібліотекою розробляються на підставі типового положення
і затверджуються ректором (проректором) університету.

4.10. Річні плани та звіти про роботу бібліотеки затверджуються ректором (проректором)
університету, подаються у встановлені терміни до обласних (зональних) методичних
центрів та Наукової бібліотеки Київського національного університету імені Тараса
Шевченка (методичний відділ) – опорної бази Науково-методичної бібліотечної
комісії Міністерства освіти і науки.

4.11. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за збереження бібліотечного фонду
та майна бібліотеки відповідно до чинного законодавства.

4.12. З метою розвитку демократичних основ та колегіальності у вирішенні основних
питань, інформування працівників про діяльність і можливості бібліотеки створю-
ються бібліотечна та методична ради, а також ради дирекції і молодих спеціалістів.

4.13. Бібліотека залучає читачів до управління бібліотекою і до оцінки її діяльності.
4.14. Для узгодження діяльності бібліотеки з навчально-виховною та науковою роботою

університету та надання їй дієвої допомоги у вирішенні актуальних питань
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бібліотечної діяльності на правах дорадчого органу створюється Бібліотечна рада,
до складу якої входять як представники інститутів, так і провідні спеціалісти
бібліотеки. Склад Ради затверджується ректором університету за поданням
директора бібліотеки.

4.15. Бібліотечні працівники повинні мати спеціальну бібліотечну або іншу вищу освіту
відповідно до профілю університету. Коло посадових обов’язків бібліотечного
працівника визначається на підставі типових посадових інструкцій, затверджених
ректором (проректором), і персональних, затверджених директором. Посадові
оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих
схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.

4.16. Режим роботи бібліотеки встановлюється ректором за поданням директора.
4.17. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм

та вимог з охорони праці працівників бібліотеки раз на місяць проводиться
санітарний день.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Бібліотека має право:
5.1.1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у

Положенні про бібліотеку.
5.1.2. Представляти Львівську політехніку в різних установах і організаціях, брати участь

у роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та
інформаційно-бібліографічної діяльності.

5.1.3. Знайомитися з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної
роботи університету. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та
відомості, необхідні для вирішення поставлених перед бібліотекою завдань.

5.1.4. Одержувати для постійного зберігання обов’язковий примірник усіх видань
університету та його підрозділів, матеріалів наукових конференцій, нарад і семінарів,
організованих університетом.

5.1.5. Розпоряджатися виділеними бібліотеці асигнуваннями: встановлювати посадові
оклади на основі діючих схем у межах фонду оплати праці, використовувати
економію фонду оплати праці і частину коштів, одержаних від господарської
діяльності, на встановлення доплат та надбавок працівникам бібліотеки, а також на
їх матеріальне заохочення.

5.1.6. Представляти до заохочення працівників бібліотеки, а також вносити пропозиції
про притягнення до відповідальності за порушення трудової дисципліни.

5.1.7. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою види і розмір компенсації
за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну
бібліотеки.

5.1.8. Розробляти структуру та штатний розпис бібліотеки, здійснювати у встановленому
порядку підбір та розстановку кадрів.

5.1.9. Пропонувати ректорові університету на зарахування (призначення) фахівців із
різних галузей на роботи (посади), які передбачають практичне використання їх
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професійних знань у галузевих відділах, відділі інформаційних технологій та
комп’ютерного забезпечення.

5.2. Бібліотечні працівники мають право:
5.2.1. На підтримку з боку університету в організації підвищення кваліфікації працівників

бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в
роботі методичних об’єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-
інформаційної та культурно-просвітницької роботи.

5.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені
для працівників освіти і культури.

5.2.3. На щорічну відпустку згідно з Законом України “Про відпустки” за відпрацьований
робочий рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно
до колективного договору між працівниками та університетом.

5.3. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:
5.3.1. Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю

в Україні та колективним договором університету.
5.3.2. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.
5.4. Працівники бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть

матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.5. Бібліотека зобов’язана:
5.5.1. Обслуговувати користувачів згідно з правилами користування бібліотекою.
5.5.2. Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси

з будь-якою метою (крім наукової) без їхньої згоди.
5.5.3. Звітувати про свою роботу перед Вченою радою університету.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Назва видавництва:
– українською мовою:

повна – Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”;
скорочена – Видавництво Львівської політехніки;

– англійською мовою:
повна – Publishing House of  Lviv Polytechnic National University;
скорочена – Publishing House of Lviv Polytechnic.

1.2. Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” (надалі –
Видавництво) створене відповідно до Закону України “Про освіту”, іншого чинного
законодавства України, Статуту Львівської політехніки та наказу ректора від
18.11.1998 р. № 375-1-10.

1.3. Засновником Видавництва як видавничої організації є Національний університет
“Львівська політехніка” (надалі – Львівська політехніка).

1.4. Видавництво є окремим структурним підрозділом Львівської політехніки і керуєть-
ся у своїй діяльності Законом України “Про видавничу справу”, іншим чинним
законодавством України, Статутом Львівської політехніки та цим Положенням.

1.5. Видавництво є спеціалізованим підрозділом, основним видом діяльності якого є
підготовка і випуск у світ від імені Львівської політехніки видавничої продукції.
Видавництво набуває прав, передбачених Законом України “Про видавничу
справу”, з моменту внесення його до Державного реєстру України видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

1.6. Види діяльності, що потребують попереднього отримання спеціального дозволу
(ліцензії), здійснюються Видавництвом після отримання такого дозволу (ліцензії)
у встановленому чинним законодавством порядку.

1.7. Видавництво має круглу печатку та кутовий штамп з найменуванням Львівської
політехніки та власним найменуванням, бланки і штампи з реквізитами, власну
символіку.
Видавництво набуває прав, передбачених цим пунктом, з  моменту  затвердження
Положення про нього.

1.8. Видавництво у своїй діяльності має право використовувати знак для товарів та
послуг Львівської політехніки, іншу її символіку й атрибутику.

1.9. Місцезнаходження Видавництва: 79013, м. Львів, вул. Ф. Колесси, 2, корп. 23А.

ПОЛОЖЕННЯ
про Видавництво Національного університету

“Львівська політехніка”
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2. МЕТА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Головною метою діяльності Видавництва є задоволення потреб Львівської
політехніки та інших закладів освіти і науки, викладачів, науковців, студентів та
інших громадян у науковій, навчальній, навчально-методичній літературі, іншій
видавничій продукції.

2.2. Метою видавничої діяльності Видавництва також є:
– сприяння розвитку освіти і науки в Україні шляхом збільшення загальної кількості
тиражів, обсягів та розширення тематичного спрямування наукової та навчальної
літератури українською мовою;
– створення можливостей для самовиявлення викладачів, науковців, студентів та
інших громадян як авторів творів;
– забезпечення права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів
і переконань;
– забезпечення доступу до загальнолюдських цінностей шляхом видання
перекладених на державну мову кращих здобутків світової науки, літератури тощо,
налагодження співпраці з іноземними видавництвами, українською діаспорою,
укладення відповідних міжнародних угод;
– здійснення книговидання мовами національних меншин в Україні;
– збільшення кількості видань іноземними мовами, які поширювали б у світі знання
про Україну;
– зміцнення матеріально-технічної бази видавничо-поліграфічного комплексу і
мережі розповсюдження видавничої продукції.

3. ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЦТВА

3.1. За дорученням Львівської політехніки Видавництво виконує від її імені функції
видавця, виготівника та розповсюджувача видавничої продукції.

3.2. Предметом діяльності Видавництва є:
3.2.1. Видавнича діяльність – сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів,

спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції.
3.2.2. Виготовлення видавничої продукції – виробничо-технологічний процес відтворення

визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічними чи іншими технічними
засобами.

3.2.3. Розповсюдження видавничої продукції – доведення видавничої продукції до
споживача як через торговельну мережу, так і іншими способами.

3.2.4. Підготовка, тиражування та публікація електронних видань.
3.2.5. Надання копіювальних, інформаційних і рекламних послуг для підрозділів Львівської

політехніки та на замовлення юридичних і фізичних осіб.
3.2.6. Виготовлення рекламної та сувенірної продукції.
3.2.7. Маркетинг власної продукції, товарів і послуг, організація та участь у ярмарках,

виставках, конкурсах, конференціях, семінарах тощо.
3.2.8. Міжнародна співпраця та зовнішньоекономічна діяльність.
3.2.9. Будь-які інші види господарської діяльності, які не заборонені законом і відповідають

меті діяльності Видавництва.
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4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИДАВНИЦТВА

4.1. Права та обов’язки Видавництва визначаються Статутом Львівської політехніки
та цим Положенням.

4.2. Права та обов’язки Видавництва у частині, що стосується прав та обов’язків
видавця, виготівника та розповсюджувача видавничої продукції, визначаються
Законом України “Про видавничу справу”.

4.3. Видавництво має право:
4.3.1. За погодженням з Львівською політехнікою формувати видавничу програму,

визначати масштаби і тематичну спрямованість своєї діяльності.
4.3.2. Використовувати випущену за тематичною програмою видавничу продукцію для

забезпечення своєї діяльності, розповсюджувати самостійно видавничу продукцію
або користуватися послугами іншого розповсюджувача.

4.3.3. Видавати як обнародувані, так і необнародувані твори науки, літератури і мистецтва
незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, а також способу відтворення, виражені
в письмовій чи будь-якій іншій формі, набувати невиключних або виключних
майнових прав на них.

4.3.4. Приймати від юридичних і фізичних осіб замовлення на підготовку і випуск у світ
видань, надавати їм редакційно-видавничі та інші послуги відповідно до профілю
своєї діяльності.

4.3.5. Приймати від юридичних і фізичних осіб замовлення на розповсюдження видавничої
продукції, погоджувати замовлення з видавцями та виготівниками видавничої
продукції, здійснювати роздрібну і оптову купівлю-продаж видавничої продукції,
надавати послуги суб’єктам підприємницької діяльності у роздрібній і оптовій
торгівлі, встановлювати виробничі відносини з іноземними  видавцями,
виготівниками чи розповсюджувачами видавничої продукції з метою її ввезення
або вивезення.

4.3.6. В межах, визначених розділом 3 цього Положення, та на підставі генерального
доручення, виданого Ректором Львівської політехніки, укладати господарські та
цивільно-правові  договори з українськими та іноземними фізичними і юридичними
особами.

4.3.7. Вносити пропозиції щодо висунення у встановленому порядку виданих творів науки,
літератури і мистецтва на здобуття державних, громадських, міжнародних премій.

4.3.8. За дорученням Львівської політехніки розпоряджатися коштами та майном,
отриманими від своєї господарської діяльності.

4.3.9. За погодженням з Львівською політехнікою входити в асоціації та громадські
об’єднання, встановлювати творчі та виробничі відносини, культурні зв’язки з
видавцями України та інших держав, брати участь у роботі міжнародних організацій
видавців.

4.3.10. Представляти свою видавничу продукцію на національних і міжнародних
конкурсах, виставках, ярмарках.

4.3.11. Подавати Львівській політехніці пропозиції щодо розмірів матеріального
заохочення та преміювання працівників Видавництва.

4.3.12. Самостійно встановлювати відносини з іншими підрозділами Львівської політехніки,
громадськими та профспілковими організаціями, що діють в університеті.
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4.3.13. Видавництво не може самостійно укладати договори (угоди) на отримання
банківських та інших кредитів.

4.4. Видавництво зобов’язане:
4.4.1. Здійснювати свою діяльність відповідно до Закону України “Про видавничу справу”,

іншого чинного законодавства України, Статуту Львівської політехніки та цього
Положення, поважати права інших суб’єктів видавничої та господарської діяльності.

4.4.2. Сприяти утвердженню загальнолюдських гуманістичних цінностей, розвиткові освіти,
науки, культури, задоволенню духовних потреб українського народу, ставитися з
повагою до національної гідності, національної своєрідності й культури всіх народів.

4.4.3. За дорученням Львівської політехніки виконувати функції видавця, виготівника та
розповсюджувача наукової, навчальної, навчально-методичної літератури, що
видається за рішенням Львівської політехніки, періодичних друкованих видань,
заснованих Львівською політехнікою, інших видів видавничої продукції.

4.4.4. Дотримуватися норм авторського та патентного права, вимог державних і
міждержавних стандартів, інших нормативно-правових актів, що регламентують
видавничу справу.

4.4.5. Своєчасно розсилати обов’язкові безплатні і платні примірники видань.
4.4.6. Подавати у встановленому порядку державну статистичну звітність, інформацію

про випущені в світ видання.
4.4.7. Належним чином представляти інтереси Львівської політехніки.
4.4.8. Ефективно використовувати кошти та надане йому у користування майно.
4.4.9. На вимогу Львівської політехніки подавати звіти про діяльність Видавництва.
4.4.10. Здійснювати оперативний облік своєї діяльності.
4.5. За порушення норм господарської діяльності Видавництво несе відповідальність

перед Львівською політехнікою та згідно з чинним законодавством.
4.6. Контроль за діяльністю Видавництва здійснюється відповідно до чинного законо-

давства України та Статуту Львівської політехніки.

5. СТРУКТУРА ВИДАВНИЦТВА

5.1. До складу Видавництва входять:
– відділ замовлень;
– редакційно-видавничий відділ;
– комп’ютерний центр;
– поліграфічний центр;
– центр прикладних інформаційних технологій;
– відділ маркетингу та розповсюдження.
 

5.2. Підрозділи Видавництва створюються, реорганізовуються, ліквідовуються
наказом Ректора Львівської політехніки за поданням Директора.

6. УПРАВЛІННЯ ВИДАВНИЦТВОМ

6.1. Видавництво підпорядковується Ректору Львівської політехніки. Ректор може
делегувати частину своїх повноважень проректору або іншій  уповноваженій на це
особі.
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6.2. У питаннях управління видавництвом до компетенції Львівської політехніки
належить:

6.2.1. Затвердження Положення про Видавництво, змін і доповнень до нього, контроль
за його дотриманням.

6.2.2. Затвердження щорічних планів видання навчальної, навчально-методичної та
наукової літератури.

6.2.3. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Видавництва,
ефективністю використання та збереженням наданого в користування майна, ведення
бухгалтерського обліку Видавництва.

6.2.4. Затвердження штатного розпису та посадових окладів працівників Видавництва.
6.2.5. Прийом на роботу та звільнення з роботи Директора і працівників Видавництва.
6.2.6. Вирішення питань про ліквідацію або реорганізацію Видавництва.
6.3. Керівництво поточною діяльністю видавництва здійснює директор Видавництва

(надалі – Директор).
6.4. Обсяг повноважень Директора на управління Видавництвом встановлюється

генеральним дорученням, виданим Ректором Львівської політехніки, та цим
Положенням.

6.4.1. Директор:
– несе відповідальність за виконання вимог, що ставляться до діяльності видавництва
відповідно до Закону України “Про видавничу справу” та інших актів законодавства
України;
– за дорученням Ректора представляє Видавництво у стосунках з авторами,
видавцями, виготівниками та розповсюджувачами видавничої продукції,
державними органами, об’єднаннями громадян і окремими громадянами, а також в
суді, арбітражному суді та третейському суді;
– подає на затвердження Ректору штатний розпис та кошторис Видавництва;
– організовує поточне (оперативне) управління діяльністю Видавництва;
– за дорученням Львівської політехніки розпоряджається майном і коштами,
отриманими за результатами господарської діяльності Видавництва;
– вносить проекти наказів Ректора Львівської політехніки щодо діяльності
Видавництва;
– подає пропозиції щодо прийому і звільнення з роботи працівників Видавництва
та застосування заходів заохочення і дисциплінарних стягнень;
– затверджує внутрішні положення Видавництва;
– визначає функціональні посадові обов’язки і подає у встановленому порядку на
затвердження посадові інструкції працівників Видавництва;
– в межах своїх повноважень видає розпорядження; вирішує інші питання
оперативного управління;
– підписує та затверджує внутрішні документи Видавництва;
– відповідно до встановленого чинним законодавством порядку підписує до друку
і випуску у світ видавничу продукцію, що видається Видавництвом, за винятком
видавничої продукції, що відповідно до чинного законодавства підписується до
друку і випуску у світ іншими особами;
– має право делегувати частину своїх повноважень за цим Положенням (за винятком
повноважень, наданих генеральним дорученням) заступникам;
– звітує та несе відповідальність перед Львівською політехнікою за діяльність
Видавництва.
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7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ
ПРАЦІВНИКІВ ВИДАВНИЦТВА

7.1. Директор призначається і звільняється з посади наказом Ректора Львівської
політехніки.

7.2. Працівники видавництва наймаються на роботу відповідно до вимог чинного
законодавства України за трудовою угодою або контрактом. Окремі роботи можуть
виконуватись у Видавництві за договорами підряду.

7.3. Наймання на роботу та звільнення з роботи працівників Видавництва здійснюється
наказом Ректора Львівської політехніки за поданням Директора.

8. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА
ДІЯЛЬНІСТЬ ВИДАВНИЦТВА

8.1. Фінансування Видавництва здійснюється за рахунок:
– коштів державного бюджету;
– надходжень від господарської діяльності Видавництва (спецкошти);
– фінансування Львівської політехніки.

8.2. Видавництво здійснює свою діяльність на базі основних засобів та оборотних коштів,
іншого майна та майнових прав, наданих Львівською політехнікою, вироблених або
одержаних за результатами своєї господарської діяльності, придбаних або переданих
йому іншим шляхом відповідно до чинного законодавства.
Все майно Видавництва знаходиться на балансі Львівської політехніки.

8.3. Виконання робіт та надання послуг Видавництвом, в тому числі і для підрозділів
Львівської політехніки, здійснюється на підставі договорів та замовлень.

8.4. Видавництво встановлює ціни і тарифи на власну продукцію, роботи та послуги у
порядку, встановленому чинним законодавством.

8.5. Грошові надходження і видатки Видавництва обліковуються бухгалтерією
Львівської політехніки за спеціальними субрахунками.

8.6. Приріст майна, закріпленого за видавництвом, утворюється за рахунок:
– коштів, одержаних від реалізації своєї продукції, робіт, послуг та інших видів
господарської діяльності;
– надходжень і дотацій з бюджетів;
– грошових та матеріальних внесків юридичних і фізичних осіб;
– грантів вітчизняних та міжнародних фондів;
– інших джерел, не заборонених законодавством.

8.7.    Видавництво  використовує  закріплене  з ниммайно відповідно  до чинно-
го законодавства, Статуту Львівської політехніки та цього Положення.

8.8.     Форми і системи оплати праці у Видавництві встановлюються за погодженням 
з Львівською політехнікою та згідно з чинним законодавством.

8.9.     Всі розрахунки з бюджетом та інші обов’язкові платежі, які підлягають  оплаті 
за  результатами діяльності  Видавництва,  здійснює  Львівська  політехніка за ра-
хунок  коштів, отриманих від господарської діяльності Видавництва.
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9. ЗВ’ЯЗОК ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЦТВА
З НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

9.1. Відповідно до мети своєї діяльності Видавництво бере участь у підвищенні освітнього
рівня, практичної підготовки студентів, маґістрів та аспірантів Львівської
політехніки, інформаційному забезпеченні навчального процесу, здійсненні
профорієнтаційної роботи.

9.2. Студенти, маґістранти та аспіранти можуть працювати у Видавництві у вільний від
навчання час, під час практики, канікул, а також виконуючи реальні курсові та
дипломні проекти (роботи), магістерські кваліфікаційні роботи.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЦТВА

10.1. Припинення діяльності Видавництва здійснюється:
– з ініціативи Львівської політехніки;
– з інших підстав, передбачених законодавством України.
Видавництво вважається таким, що припинило свою діяльність як видавнича
організація, з моменту виключення його з Державного реєстру видавців,
виготівників та розповсюджувачів видавничої продукції.

10.2. Припинення діяльності Видавництва здійснюється на підставі наказу Ректора шляхом
ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення).

10.3. У випадках припинення діяльності Видавництва наказом Ректора визначається
порядок використання майна, приміщень та інших матеріальних цінностей,
закріплених за Видавництвом.

10.4. У випадку припинення діяльності Видавництва його працівникам гарантується
забезпечення прав та інтересів відповідно до чинного законодавства та умов
трудового договору або контракту.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення вводиться в дію з моменту його затвердження Ректором.
11.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться за поданням Директора і

затверджуються наказом Ректора.
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Дане Положення складене відповідно до чинного законодавства України і є
документом, який регламентує діяльність Міжнародного інституту освіти, культури та
зв’язків з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка” (МІОК, надалі –
Інститут).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного
університету “Львівська політехніка” (надалі – Інститут) створений наказом
Міністерства освіти України № 468 від 30 грудня 1998 р. на базі Міжнародного
центру освіти, науки та культури Міністерства освіти України та наказом Ректора
Національного університету “Львівська політехніка”.

1.2. Інститут є структурним підрозділом Національного університету “Львівська
політехніка” (надалі – Університет) без права юридичної особи.

1.3. Діяльність Інституту регламентується чинним законодавством, Статутом
Національного університету “Львівська політехніка”, Правилами внутрішнього
трудового розпорядку, цим Положенням, наказами та розпорядженнями Ректора
університету.

1.4. Найменування Інституту:
• українською мовою повне – Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків
з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка”, скорочене –
МІОК;
• англійською мовою повне – International Institute of education and culture and Ties
with Diaspora, скорочене – IIЕС.

1.5. Інститут має круглу печатку та кутовий штамп з найменуванням Університету та
власним найменуванням, бланки і штампи з реквізитами, власну символіку.
Інститут набуває прав, передбачених цим пунктом, з моменту затвердження

Положення про нього.
1.6. Інститут має окремі розрахунковий та валютний рахунки в банку, веде окрему

бухгалтерську та статистичну звітність.

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків

з діаспорою Національного університету
“Львівська політехніка”
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1.7. Ліцензії (дозволи), отримані Університетом, розповсюджуються на Інститут і
додаткового підтвердження не вимагають.

1.8. Інститут у своїй діяльності має право використовувати знак для товарів та послуг
Університету.

1.9. Місцезнаходження Інституту: Україна, 79013, м. Львів, вул. Ст. Бандери, 32Д.
e-mail: iiec@polynet.lviv.ua.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ  І  ПРЕДМЕТ  ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Інститут створений з метою:
• розвитку української освіти, науки, культури, охорони пам’яток історії та
культури, захисту довкілля;
• ефективної реалізації законодавства України в галузі освіти, науки, культури та
охорони навколишнього середовища;
• налагодження та зміцнення міжнародних зв’язків у галузі освіти, науки, культури
та охорони довкілля;
• обміну досвідом, поширення та пропагування кращих надбань світової та
національної освіти, науки та культури як в України так і за кордоном;
• наукового підходу в становленні та розвитку національної школи і освіти в
Україні та українській діаспорі;
• створення та реалізації регіональних, національних і міжнародних програм і
проектів;
• налагодження та підтримки зв’язків з діаспорою.

2.2. Предметом діяльності Інституту є:
• вивчення та поширення національного і міжнародного досвіду в галузі освіти,
передових технологій навчання, сучасних досягнень в організації навчального
процесу та в освітньому менеджменті;
• збір, систематизація та обмін інформацією, створення комп’ютерних баз даних
за напрямками діяльності;
• участь українських організацій та окремих спеціалістів у виконанні програм і
проектів, які здійснюються під егідою ООН, ЮНЕСКО, МОП та інших міжнародних
організацій в галузі освіти, науки, культури та охорони навколишнього середовища;
• навчально-методична робота, підготовка, підвищення кваліфікації та перепід-
готовка фахівців, у тому числі і спеціалістів зарубіжних країн за напрямками та
спеціальностями, ліцензованими у Національному університеті “Львівська
політехніка”;
• розробка навчальних планів і програм підготовки, підвищення кваліфікації та
перепідготовки фахівців;
• підготовка молоді до вступу в українські та закордонні вищі заклади освіти;
• виконання науково-дослідних та інноваційних робіт;
• експертні та консультаційні роботи;
• видавнича діяльність, видання навчально-методичної літератури, конспектів
лекцій і посібників, наукової, довідкової та інформаційної літератури, іншої
поліграфічної продукції;
• міжнародна та зовнішньоекономічна діяльність, співпраця з українськими та
закордонними юридичними та фізичними особами, а також міжнародними
організаціями з метою реалізації своєї мети;
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• організація та проведення національних і міжнародних зустрічей, семінарів,
круглих столів, симпозіумів, конференцій, конкурсів, виставок, участь у цих заходах;
• організація та проведення обміну учнями, студентами, працівниками закладів
освіти, науковцями, членами молодіжних товариств і організацій, осіб, які проводять
роботу з молоддю в межах України та за кордоном;
• організація та сприяння у навчанні, стажуванні, науково-дослідницькій роботі
українських громадян у провідних центрах науки, освіти, культури, бізнесу в
Україні та за кордоном;
• культурно-освітня та спортивно-оздоровча робота;
• організація і проведення доброчинних заходів.

2.3. Інститут здійснює діяльність у межах, передбачених Статутом Університету та
даним Положенням.

3. ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  ІНСТИТУТУ

3.1. Інститут має право:
• в межах, визначених розділом 2 цього Положення, укладати господарські,
цивільно-правові та інші договори з українськими та зарубіжними фізичними і
юридичними особами згідно з генеральною довіреністю Ректора Національного
університету “Львівська політехніка”;
• визначати свою структуру, планувати та організовувати свою діяльність;
• подавати пропозиції щодо штатного розпису, формування трудового колективу
та посадових окладів своїх працівників;
• подавати пропозицій щодо формування, складу студентів, слухачів;
• готувати відповідні освітні документи державного зразка для осіб, які виконали
вимоги відповідних навчальних планів і програми, а також успішно витримали
державну атестацію;
• самостійно вирішувати питання організації навчального процесу науково-
методичної, видавничої, виробничо-комерційної, культурно-просвітницької
діяльності;
• самостійно встановлювати відносини з іншими підрозділами Університету;
• за погодженням з Університетом входити в асоціації та громадські об’єднання;
• проводити у встановленому порядку зовнішньоекономічну діяльність;
• використовувати у власній діяльності нові форми організації та управління;
• встановлювати форми і системи оплати праці, не заборонені чинним зако-
нодавством;
• скеровувати у встановленому порядку співробітників Інституту у службові
відрядження.

3.2. Інститут не може самостійно укладати договори (угоди) на отримання банківських
та інших кредитів. Інститут може отримувати довгострокові та короткострокові
кредити за посередництвом Університету.

3.3. Інститут зобов’язаний:
• належним чином представляти інтереси Університету;
• ефективно використовувати кошти та надане йому у користування майно;
• на вимогу Університету подавати звіти про діяльність Інституту;
• здійснювати оперативний облік своєї діяльності;
• оберігати авторське право, комерційні та інші таємниці;

76



3.4. За порушення норм господарської діяльності Інститут несе відповідальність згідно
з чинним законодавством України;

3.5. Контроль за діяльністю Інституту здійснюється у відповідності з чинним
законодавством України, Статутом Університету та цим Положенням.

4. СТРУКТУРА  ІНСТИТУТУ

4.1. В складі Інституту функціонують:
• дирекція та адміністративно-управлінські підрозділи;
• базові структурні підрозділи – відділи: освіти, науки, культури, видавничий,
співпраці з міжнародними науковими фондами та програмами (міжнародний), відділ
зв’язків з українською діаспорою;
• інші структурні підрозділи (центри, відділи, лабораторії тощо), які сприяють
досягненню мети Інституту та забезпечують діяльність базових підрозділів.

4.2. Структурний підрозділ Інституту створюється, реорганізується, ліквідується
наказом Ректора Університету за поданням Директора Інституту.

4.3. Структура Інституту затверджується Ректором Університету за поданням Дирек-
тора Інституту.

5. УПРАВЛІННЯ  ІНСТИТУТОМ

5.1. В питаннях управління Інститутом до компетенції Університету належить:
• затвердження Положення про Інститут, змін та доповнень до Положення,
контроль за його дотриманням;
• створення структурних підрозділів Інституту;
• затвердження штатного розпису та посадових окладів працівників Інституту;
• прийом на роботу та звільнення з роботи Директора і працівників Інституту;
• здійснення контролю за навчальним процесом, фінансово-господарською
діяльністю Інституту, ефективністю використання та збереженням наданого майна,
ведення бухгалтерського обліку діяльності Інституту;
• сприяння в організації навчального процесу, науковій та господарській діяльності
Інституту, його фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню, участі
Інституту в міжнародних, державних, міжгалузевих, галузевих науково-технічних
програмах;
• вирішення питань про ліквідацію або реорганізацію Інституту.

5.2. Керівництво діяльністю Інституту здійснює Директор Інституту (надалі –
Директор), який призначається на посаду Ректором Університету.

5.3. Для обговорення та погодження питань діяльності та розвитку Інституту утво-
рюється Вчена рада Інституту (Вчена рада), склад якої затверджується Ректором
за поданням Директора.

5.4. При Директорові створюється Дорадча рада та Рада сприяння, склад яких та
положення про їх діяльність затверджується Директором.

5.5. Для розгляду і вирішення фахових питань в Інституті можуть діяти на постійній
або на тимчасовій основі інші ради, секції, комісії тощо, – склад, функції та
повноваження яких затверджуються Директором.

5.6. Обсяг повноважень Директора на управління Інститутом встановлюється гене-
ральною довіреністю, виданою Ректором Університету, та цим Положенням.
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5.7. Директор:
• організовує поточне (оперативне) управління Інститутом і несе відповідальність
за його стан і діяльність;
• представляє Інститут і діє від його імені;
• за посередництвом Університету розпоряджається майном і коштами, отриманими
за результатами діяльності Інституту;
• вносить проекти наказів Ректора Університету стосовно діяльності Інституту;
• подає Ректору проекти штатного розпису та кошторису доходів та витрат
Інституту;
• подає Ректору на затвердження структуру Інституту і внутрішні положення,
які регламентують діяльність структурних підрозділів Інституту;
• подає Ректору на затвердження функціональні посадові інструкції працівників
Інституту;
• здійснює підбір працівників Інституту і подає Ректору пропозиції щодо
укладення та припинення трудових відносин з ними;
• очолює Вчену раду;
• здійснює контроль за дотриманням в Інституті трудової дисципліни, трудового
законодавства та правил внутрішнього розпорядку;
• дає доручення, обов’язкові для всіх співробітників Інституту;
• в межах своїх повноважень видає розпорядження та дає вказівки, обов’язкові до
виконання всіма працівниками, студентами та слухачами Інституту;
• підписує та затверджує внутрішні документи Інституту;
• здійснює інші дії в межах наданих йому Ректором повноважень, необхідних для
функціонування Інституту;
• звітує та несе відповідальність перед Університетом за діяльність Інституту.

5.8. Директор несе відповідальність перед Ректором за:
• фінансово-господарський стан Інституту;
• організацію науково-дослідної та навчально-методичної роботи, адміністративної
та господарської діяльності Інституту;
• виконання навчальних планів і програм;
• виконання наказів та розпоряджень Ректора, правил внутрішнього трудового
розпорядку;
• стан обліку та звітності з усіх видів роботи Інституту;
• своєчасне реагування на заяви співробітників та слухачів.

5.9. Директор має право делегувати частину своїх повноважень за цим Положенням
(за винятком повноважень, наданих генеральною довіреністю) заступнику
(заступникам).

5.10. Згідно із Статутом Університету Директор є членом Ректорату Університету.
5.11. До складу Вченої ради Інституту входять:

• директор і його заступники;
• керівники підрозділів Інституту;
• представники професорсько-викладацького складу, провідні науковці та
спеціалісти народного господарства України, голови інших рад (секцій, комісій),
що діють в Інституті;
• голова профспілкового осередку Інституту.
На засідання Ради з правом дорадчого голосу можуть запрошуватись інші особи.

5.12. Вчену раду очолює Директор, він призначає секретаря Вченої ради.
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5.13. Повноваження Вченої ради:
• формування рекомендацій щодо основних напрямків розвитку та діяльності
Інституту;
• представлення на затвердження в установленому порядку програм та планів
підготовки, перепідготовки спеціалістів та підвищення кваліфікації;
• прийняття ухвал про видання навчально-методичних матеріалів;
• підготовка пропозицій щодо утворення, реорганізації, ліквідації підрозділів
Інституту;
• проекти внутрішніх нормативних документів Інституту, зміни та доповнення
до них;
• заслуховування щорічних підсумків роботи Інституту.

5.14. Вчена рада скликається Директором. Директор також зобов’язаний скликати Вчену
раду на вимогу не менше ніж 1/2 членів Ради.

5.15. Вчена рада повноважна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менше
ніж 2/3 членів ради. Рішення приймаються більшістю голосів від загальної кількості
членів Вченої ради відкритим або таємним голосуванням.

5.16. Результати розгляду питань Вченою радою фіксуються в протоколах засідань.
5.17. Управління структурними підрозділами Інституту здійснюють їх адміністративні

керівники, які діють відповідно до посадових інструкцій та внутрішніх положень
Інституту в межах повноважень, визначених Директором.

6. ОРГАНИ  САМОВРЯДУВАННЯ  ІНСТИТУТУ
6.1. Органом самоврядування Інституту є загальні збори працівників.
6.2. Збори працівників Інституту скликаються для вирішення важливих питань

діяльності та перспектив розвитку Інституту, розгляду пропозицій до колективного
договору Університету, а також у випадках, передбачених Статутом Університету.

6.3. Збори колективу працівників Інституту скликаються Директором. Директор зобо-
в’язаний скликати збори на вимогу не менше ніж 2/3 кількості штатних працівників
Інституту.

6.4. Збори повноважні приймати рішення в присутності не менше ніж 2/3 штатних
працівників Інституту. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх відкритим
або таємним голосуванням. Рішення про спосіб голосування приймається Зборами.

6.5. Ухвали зборів вважаються правомірними, якщо в них брало участь не менше 2/3
осіб з числа штатних співробітників Інституту і за прийняття ухвали проголосувало
більше від половини присутніх на зборах.

7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ
ПРАЦІВНИКІВ  ІНСТИТУТУ

7.1. Колектив працівників Інституту формується на підставі штатного розпису.
7.2. Директор призначається та звільняється з посади наказом Ректора Університету.
7.3. Працівники Інституту наймаються на роботу в Університеті відповідно до вимог

чинного законодавства України за трудовою угодою чи контрактом. Окремі
строкові роботи можуть виконуватись в Інституті за договорами підряду.

7.4. Наймання на роботу та звільнення з роботи працівників Інституту здійснюються
наказом Ректора Університету за поданням Директора.

7.5. Керівники підрозділів Інституту призначаються на посаду Ректором Університету
за поданням Директора.
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7.6. Права та обов’язки працівників Інституту визначаються чинним законодавством,
Статутом Університету, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цим
Положенням та посадовими інструкціями.

8. МАЙНО ТА КОШТИ  ІНСТИТУТУ

8.1. Інститут здійснює власну діяльність на базі основних засобів та оборотних коштів,
іншого майна та майнових прав, наданих Університетом та одержаних за результатами
своєї діяльності.

8.2. Приріст майна, закріпленого за Інститутом, утворюється за рахунок:
• майна Університету;
• доходів, одержаних від видавничої діяльності, видання навчально-методичної
літератури, конспектів лекцій і посібників, наукової, довідкової та інформаційної
літератури, іншої поліграфічної продукції;
• капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;
• безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і
громадян;
• кредитів, одержаних за посередництвом Університету;
• придбаного майна інших власників;
• грошових та матеріальних внесків юридичних і фізичних осіб;
• іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

8.3. Інститут використовує закріплене за ним майно у відповідності з чинним
законодавством та цим Положенням.

8.4. Фінансування Інституту здійснюється за рахунок:
• державного та місцевих бюджетів;
• міжнародних державних, регіональних та місцевих програм, виконавцем яких є
Інститут;
• спонсорських, благодійних надходжень та іншої діяльності, визначеної цим
Статутом.

8.5. Інститут покриває видатки за рахунок джерел свого фінансування згідно з
кошторисами, затвердженими в установленому порядку.

8.6. Фінансування діяльності Інституту може здійснюватися в національній або іноземних
валютах згідно з чинним законодавством та Статутом Університету.

9. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

9.1. Навчальний процес в Інституті здійснюється за навчальними програмами та планами,
затвердженими в установленому в Університеті порядку.

9.2. Впродовж навчального процесу в Інституті здійснюються види контролю, визначені
навчальними програмами та планами.

9.3. Інститут проводить науково-методичну роботу з метою забезпечення належного
рівня навчального процесу, підвищення його якості і вдосконалення педагогічної
майстерності викладачів. За підсумками цієї роботи видаються методичні розробки,
посібники, підручники та інші навчальні матеріали.

9.4. Навчальний процес в Інституті здійснюється  особами із професорсько-
викладацького складу Інституту, Університету, а також кращими науково-
педагогічними кадрами інших наукових установ та навчальних закладів, провідними
спеціалістами народного господарства.
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9.5. Слухачами Інституту на курс перепідготовки можуть бути зараховані особи, які
мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки, або його
здобувають.

9.6. Студентами Інституту на програми підготовки можуть бути зараховані особи, які
мають вищу освіту необхідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

9.7. Зарахування слухачів для перепідготовки здійснюється наказом Ректора Універ-
ситету за поданням Директора Інституту і рекомендацією відбіркової комісії.

9.8. Зарахування студентів для підготовки здійснюється наказом Ректора Університету
за рекомендацією відбіркової комісії, поданням Директора і рішенням приймальної
комісії Університету.

9.9. Комплектування груп здійснюється за кваліфікацією та обраною спеціальністю.
9.10. Слухачами короткотривалих курсів можуть бути особи з різним рівнем освіти.
9.11. Навчання в Інституті здійснюється за кошти юридичних або фізичних осіб на підставі

угоди, укладеної між юридичною або фізичною особою з однієї сторони і Універ-
ситетом з другої сторони.

9.12. Особи, які навчаються в Інституті, мають право користуватись навчальними примі-
щеннями, обладнанням та устаткуванням лабораторій і спеціалізованих класів, послу-
гами науково-технічної бібліотеки, гуртожитками Університету. Вони зобов’язані:
• виконувати програму підготовки у терміни, встановлені навчальним планом та
іншими документами, які регламентують організацію навчального процесу;
• виконувати правила внутрішнього розпорядку в навчальних приміщеннях і
гуртожитках Університету;
• дотримуватися всіх вимог та умов, вказаних в укладеній угоді;
• особам, які виконали всі вимоги навчального плану і успішно витримали
державну атестацію, видається відповідний документ.

9.13.    Особи, які навчаються, можуть бути відраховані без повернення внесених коштів
за невиконання умов угоди, порушення правил внутрішнього розпорядку,
недотримання термінів навчання, підсумкового контролю, державної атестації.

10. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

10.1. Науково-дослідна та інноваційна діяльність в Інституті може здійснюватися:
• на основі бюджетного фінансування;
• реалізації державних, регіональних та місцевих програм;
• на основі договорів із юридичними або фізичними особами;
• на основі міжнародних програм, фінансування яких частково або повністю
здійснюється з-за кордону;
• на основі фінансування з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

10.2. При здійсненні науково-дослідної та інноваційної діяльності Інститут може бути
співвиконавцем програм або договірних робіт, які реалізуються в інших струк-
турних підрозділах Університету або включати ці підрозділи як співвиконавців
програм або договорів, укладених Інститутом, за взаємними погодженнями,
оформленими документально.

10.3. Консалтингова діяльність здійснюється на договірних засадах відповідно до розділу
11 цього Положення.

10.4. Для здійснення науково-дослідної, інноваційної та консалтингової діяльності
Директор може подавати Ректору Університету пропозиції щодо створення
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тимчасових колективів працівників, орієнтованих на вирішення конкретного
завдання, та укладення з цими працівниками трудових відносин на засадах строкових
трудових угод або договорів підряду.

11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

11.1. Фінансово-господарська діяльність інституту здійснюється на підставі договорів
та замовлень.

11.2. Здача в оренду приміщень.
11.3. Проценти банку.
11.4. Видавнича діяльність, видання навчально-методичної літератури, конспектів лекцій

і посібників, наукової, довідкової та інформаційної літератури, іншої поліграфічної
продукції.

12. ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

12.1. Зовнішньоекономічна діяльність Інституту здійснюється за посередництвом
Університету відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів.

12.2. Основними напрямками зовнішньоекономічної діяльності Інституту є:
• встановлення наукових, освітніх, культурних, творчих, господарських та
комерційних зв’язків і зв’язків за кооперацією;
• співпраця з міжнародними організаціями для досягнення своєї мети;
• участь та проведення міжнародних виставок, конференцій, семінарів, конкурсів,
ярмарок;
• участь у сумісних із закордонними партнерами роботах, консультаціях, двосто-
ронніх обмінах та стажуваннях учнів, студентів, працівників закладів освіти,
науковців, в тому числі і на безвалютній та компенсаційній основі;
• прийом делегацій та представників закордонних партнерів;
• відряджання за кордон працівників Інституту, а також осіб, які представляють
його інтереси, за рахунок коштів Інституту, коштів іноземних партнерів, або за
безвалютним обміном;
• інша діяльність, що не суперечить Статуту Університету та цьому Положенню.

12.3. Зовнішньоекономічні договори (контракти), що стосуються діяльності Інституту,
укладаються Університетом.

13. ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  ІНСТИТУТУ

13.1. Припинення діяльності Інституту здійснюється на підставі наказу Ректора у формі
ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення).

13.2. При припиненні діяльності Інституту наказом Ректора визначається порядок
використання майна, приміщень та інших матеріальних цінностей, закріплених за
Інститутом.

13.3. При припиненні діяльності Інституту його працівникам гарантується забезпечення
їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства та умов трудового договору.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються Ректором.
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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади
функціонування Інституту дистанційного навчання Національного університету
“Львівська політехніка” (надалі – Університет).

2. Інститут створений наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2001 р.
№ 676 з метою удосконалення управління та структури Університету, поліпшення
якості профорієнтаційної, освітньої та наукової діяльності, ефективного викорис-
тання кадрового потенціалу й матеріально-технічної бази, підвищення якості
підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”, “Спеціаліст”,
“Маґістр” у системі ступеневої освіти.

3. Інститут є структурним підрозділом Університету без права юридичної особи.
4. Інститут діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Університету

і цього Положення, Правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень
Ректора, ухвал Вченої ради Львівської політехніки, що набрали чинності відповідно
до Статуту Університету.

5. Інститут має обліковий рахунок у бухгалтерії Університету, печатку, штамп, власну
символіку, бланки з назвою Університету і своєю назвою та реквізитами.
Предмет і напрямки діяльності інституту.

І. Основним предметом діяльності Інституту є освітня діяльність у визначеній для
нього ділянці, яка охоплює навчально-методичну, виховну, наукову, науково-
впроваджувальну, культурно-освітню сфери.

ІІ. Основні напрями діяльності Інституту:
· підготовка у співпраці з іншими інститутами Університету за ліцензованими
напрямами і спеціальностями фахівців таких кваліфікаційних рівнів: молодший
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, маґістр;
· науково-методична, організаційно-методична, виховна, культурно-освітня
діяльність;
· інформаційна та видавнича діяльність;
· профорієнтаційна робота;
· участь у міжнародній співпраці Університету.

ІІІ. З метою розвитку матеріальної бази і підвищення ефективності основних напрямів
діяльності Університету Інститут призначений:

ПОЛОЖЕННЯ
про інститут дистанційного навчання

Національного університету “Львівська політехніка”
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· здійснювати інноваційну діяльність;
· надавати послуги в інформаційній сфері;
· надавати спеціальні послуги фахівцями високої кваліфікації згідно зі Статутом
Університету;
· брати участь у розвитку поліграфічної бази, виданні навчально-методичної,
наукової літератури, іншої поліграфічної продукції;
· співпрацювати з іноземними партнерами і міжнародними організаціями в рамках
міжнародної діяльності Університету;
· надавати платні послуги, передбачені для вищих навчальних закладів чинним
законодавством України та відповідними нормативними документами;
· брати участь в інших видах господарської діяльності відповідно до чинного
законодавства України та Статуту Університету.

ЗАВДАННЯ,  ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  ІНСТИТУТУ

1. Головними завданнями Інституту є:
1.1. Навчальна діяльність:

· забезпечення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і
суспільство;
· прищеплення студентам, слухачам, екстернам навичок набуття знань, підготовка
їх до професійної діяльності у певній галузі;
· участь у виконанні державного замовлення та інших угод щодо підготовки
фахівців з вищою освітою;
· підготовка молоді до самостійної підприємницької діяльності за обраним фахом;
· професійна орієнтація абітурієнтів і студентів, інформування їх про ситуацію
на ринку зайнятості.

1.2.     Виховна діяльність:
· формування соціально зрілої, творчої особистості;
· формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до
трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і
людства;
· виховання морально, психічно і фізично здорових громадян;
· дотримання загальноприйнятих етичних норм, створення атмосфери доброзич-
ливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами, студентами,
абітурієнтами (слухачами) та екстернами;
· просвітницька діяльність.

1.3. Науково-методична та організаційно-методична діяльність:
· визначення змісту освіти з урахуванням державних стандартів освіти, освітньо-
кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм (за погодженням
з Університетом);
· визначення методів, форм і засобів навчально-виховного процесу.

2. Інститут має право:
2.1. Щодо навчальної діяльності:

· брати участь у формуванні пропозицій Університету стосовно відкриття та
закриття напрямів, спеціальностей та спеціалізацій підготовки фахівців, а також у
формуванні контингенту студентів, екстернів і слухачів, які навчаються за кошти
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державного та місцевих бюджетів, кошти юридичних і фізичних осіб, за умови
обов’язкового виконання державного замовлення.

2.2. Щодо організаційної діяльності:
· пропонувати зміни у структурі Інституту;
· за дорученням Університету брати участь у діяльності міжнародних організацій;
· на підставі відповідних угод, укладених Університетом, отриманих грантів тощо
брати участь у скеруванні студентів і працівників Інституту на навчання, практику,
стажування, підвищення кваліфікації у навчальні та наукові заклади, підприємства
та установи інших держав;
· брати участь у прийомі студентів, фахівців та делегацій з інших держав з
дотриманням норм чинного законодавства України.

2.3. Щодо господарської діяльності:
· розвивати навчально-наукову, інформаційну, виробничу інфраструктури;
· здійснювати господарську діяльність (види господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню, здійснювати після отримання Університетом відповідних
ліцензій у встановленому законодавством порядку);
· користуватися державним майном Університету, закріпленим за Інститутом;
· брати участь у формуванні спеціального фонду (спеціальні кошти) та викорис-
товувати їх згідно із кошторисом, затвердженим Ректором;
· брати участь у реконструкції та капітальному ремонті навчальних корпусів,
лабораторних, спеціалізованих аудиторій за рахунок коштів, передбачених кошто-
рисом Інституту та цільових коштів, виділених для Інституту.

2.4. Щодо соціальних питань:
· відповідно до чинного законодавства пропонувати встановлення доплат до
посадових окладів та інших заохочувальних виплат за рахунок коштів, отриманих
за навчання від юридичних та фізичних осіб;
· здійснювати заходи з охорони праці та протипожежної безпеки у підрозділах
Інституту.

2.5. Інститут може мати інші права, надані Ректором Університету.
3. Обов’язки Інституту:

· дотримання норм чинного законодавства, Державних стандартів України, вимог
Статуту Університету та цього Положення, Правил внутрішнього розпорядку,
виконання наказів та розпоряджень Ректора Університету;
· виконання покладених Університетом на Інститут державних замовлень і
зобов’язань за договорами з юридичними і фізичними особами зокрема щодо
навчальної, наукової та виховної роботи зі студентами;
· дотримання фінансової дисципліни, цільового використання коштів, правил
ведення обліку та звітності;
· збереження та раціональне використання майна і коштів Університету,
забезпечення своєчасного та якісного проведення інвентаризації матеріальних
цінностей Інституту;
· створення безпечних умов праці, навчання та виховання;
· дотримання санітарних та екологічних норм, здійснення заходів з охорони праці
та протипожежної безпеки в підрозділах Інституту;
· сприяння соціальному захисту й оздоровленню працівників Інституту;
· створення умов для задоволення культурних потреб працівників і студентів.
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СТРУКТУРА  ІНСТИТУТУ

1. До структури Інституту входять:
· деканат заочного навчання;
· деканат екстернату;
· деканат дистанційного навчання;
· центр професійної орієнтації;
· центр тестувань та діагностики знань.

2. У структурі Інституту можуть бути:
· департаменти (відділи), центри, лабораторії, навчально-консультаційні пункти;
· інші підрозділи, передбачені Статутом Університету.

3. Структуру Інституту визначає Ректор згідно з вимогами чинного законодавства,
відповідних нормативних документів, Статуту Університету та цього Положення.

4. Структурні підрозділи діють на підставі Положень про них, затверджених Ректором.
5. Структурний підрозділ Інституту створюється, реорганізується або ліквідується

наказом Ректора на підставі ухвали Вченої ради Університету. Ініціатором розгляду
питання про створення, реорганізацію або ліквідацію структурного підрозділу
Інституту перед Вченою радою Університету може бути Ректор, Вчена рада
Університету, Директор Інституту, Вчена рада Інституту.

УПРАВЛІННЯ  ІНСТИТУТОМ

1. Управління Інститутом здійснює Директор Інституту.
2. Директор Інституту має трьох заступників, якими є:

· декан дистанційного навчання – заступник директора; очолює деканат дистан-
ційного навчання;
· декан заочного навчання – заступник директора; очолює деканат заочного навчання;
· декан екстернату – заступник директора; очолює деканат екстернату.

3. Директор Інституту може мати заступника з виховної та організаційно-господарської
роботи.

4. Штат дирекції визначається штатним розписом Інституту, затвердженим Ректором.
5. Працівники дирекції виконують свої обов’язки згідно з посадовими інструкціями,

затвердженими Ректором.

ДИРЕКТОР  ІНСТИТУТУ

1.        Директор, здійснюючи управління Інститутом, виконує такі функції:
· бере участь у роботі Вченої ради Університету, ректорату, приймальної комісії
Університету, членом яких він є;
· розробляє стратегію діяльності та програму розвитку Інституту й організовує
оперативне управління діяльністю Інституту;
· визначає функціональні обов’язки та подає Ректору для затвердження посадові
інструкції працівників Інституту;
· видає розпорядження, які стосуються діяльності Інституту;
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· забезпечує організаційну підготовку діяльності науково-методичної ради;
· контролює виконання навчальних програм і планів, програм і планів науково-
дослідних робіт, програм і планів інших видів діяльності Інституту, організовує і
контролює виконання договірних зобов’язань Інституту;
· відповідає за оперативне використання майна і коштів Університету, закріпленими
за Інститутом, забезпечує своєчасне і якісне проведення інвентаризації матеріальних
цінностей Інституту;
· подає Ректорові проект  і контролює  виконання зведеного кошторису
використання спеціальних коштів Інституту, затвердженого Ректором;
· організовує ведення внутрішнього госпрозрахунку з усіх видів діяльності з
урахуванням ефективного використання всіх закріплених за Інститутом площ;
· вносить проекти наказів, які стосуються діяльності Інституту;
· подає або візує пропозиції керівників структурних підрозділів Інституту про
наймання працівників для роботи у підрозділах Інституту; погоджує проекти
наказів, які внесені іншими структурними підрозділами Університету, що
стосуються діяльності Інституту;
· подає пропозиції щодо формування контингенту слухачів, студентів, екстернів;
· подає Ректорові пропозиції щодо морального та матеріального заохочення
працівників, а також пропозиції щодо накладення стягнень;
· подає пропозиції Ректорові щодо відкриття або закриття в Інституті напрямів,
спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахівців в Університеті;
· подає Ректорові пропозиції щодо змін в організаційній структурі Інституту та
результати розгляду їх Вченою радою Інституту;
· подає Ректорові пропозиції щодо організації взаємодії з іншими інститутами та
підрозділами Університету;
· забезпечує виконання зобов’язань адміністрації згідно з Колективним договором
в частині, яка стосується Інституту;
· організує висвітлення діяльності Інституту в інформаційних виданнях Універ-
ситету, а також в Інституті;
· організовує запровадження і підтримує використання комп’ютеризованих
інформаційних систем для адміністративної роботи;
· діє в межах інших повноважень, наданих йому Ректором;
· під час відпустки, відрядження або хвороби тимчасово делегує свої повноваження
одному із заступників.

2.        Перелік документів, які підписує Директор Інституту:
· розпорядження;
· індивідуальні плани викладачів;
· пропозиції Інституту;
· зовнішнє листування Інституту;
· документи, скеровані до інших підрозділів Університету;
· документи супроводу навчального процесу та його результатів.

3. Перелік документів, які візує Директор Інституту:
· угоди з фізичними та юридичними особами про оплату навчання;
·  проекти наказів, які стосуються діяльності Інституту, внесені іншими підроз-
ділами Університету;
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· освітньо-професійні програми та навчальні плани для напрямів і спеціальностей
підготовки фахівців, закріплених за Інститутом;
· заяви осіб про прийняття на роботу в Університет (для роботи у підрозділах
Інституту); подання керівників структурних підрозділів Інституту з цих питань;
· графіки використання робочого часу працівників Інституту, графіки відпусток,
заяви на відпустки;
· документи про погодинну оплату праці;
· угоди з фізичними та юридичними особами.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА ІНСТИТУТУ

1. Науково-методична рада (надалі – НМР) Інституту – дорадчий орган при Дирек-
торові  Інституту, що розглядає найважливіші питання навчальної, методичної та
видавничої діяльності в Інституті.

2. НМР Інституту очолює Директор Інституту.
3. Формування складу та робота НМР здійснюється згідно з Положенням про НМР

Інституту, затвердженим Ректором.

ПОРЯДОК  ФОРМУВАННЯ  КОЛЕКТИВУ
ПРАЦІВНИКІВ  ІНСТИТУТУ

1. Працівник Інституту – це особа, що є штатним працівником Університету та працює
у підрозділах Інституту.

2. Науково-педагогічний працівник Інституту – це особа, яка працює в Університеті
на штатній посаді, віднесеній чинними нормативними документами до науково-
педагогічних посад: викладача-стажиста, асистента, викладача, старшого викладача,
доцента, професора, завідувача кафедри, декана, директора.

3. До навчального процесу можуть бути залучені особи, які виконують навчальне
навантаження на умовах погодинної оплати.

4. Науковий працівник Інституту – це особа, яка працює в Університеті на штатній
посаді, віднесеній чинними нормативними документами до наукових посад:
молодшого наукового, наукового, старшого наукового, провідного наукового,
головного наукового співробітника, завідувача науково-дослідної лабораторії,
завідувача науково-дослідного відділу, начальника науково-технічного центру.

5. Штатний розпис Інституту затверджує Ректор на підставі подання Директора
Інституту.

6. Директора Інституту приймає на посаду і звільняє з посади Ректор Університету
відповідно до чинного законодавства.

7. Заступників Директора Інституту, керівників структурних підрозділів Інституту
наймає на роботу і звільняє Ректор за поданням Директора.

8. Відповідно до чинного законодавства науково-педагогічних, наукових та інших
працівників Інституту наймає на роботу і звільняє Ректор за поданням Директора
Інституту або за поданням керівника відповідного структурного підрозділу з
візою Директора Інституту.

9. Обов’язки та права працівників Інституту визначаються чинним законодавством,
нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом
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університету, Положенням про Інститут, положеннями про підрозділи Інституту,
Правилами внутрішнього розпорядку Університету, посадовими інструкціями,
іншими нормативними та інструктивними документами.

СТУДЕНТИ, СЛУХАЧІ, ЕКСТЕРНИ ІНСТИТУТУ

1. Студентами Інституту є особи, зараховані наказом Ректора для навчання в
Університеті з метою здобуття вищої освіти за напрямами і спеціальностями, за
якими здійснюється підготовка фахівців в Інституті. Права та обов’язки студентів
Інституту визначаються чинним законодавством і Статутом Університету.

2. Екстернами Інституту є особи з середньою освітою, зараховані наказом Ректора
для здобуття ними в Університеті вищої освіти на рівні “Бакалавр”, “Спеціаліст”
або “Маґістр” шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і складання в
Університеті заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю,
передбачених навчальними планами напрямів і спеціальностей, за якими здійс-
нюється підготовка фахівців в Інституті. Права та обов’язки екстернів визначають-
ся чинним законодавством і Положенням про організацію екстернату у вищих
навчальних закладах України.

3. Студенти та екстерни навчаються за освітньо-професійними програмами та нав-
чальними планами напрямів і спеціальностей, закріплених за Інститутом і затвер-
джених в установленому порядку.

4. Діяльність студентів, екстернів Інституту регламентується чинним законодавством
і Статутом Університету.

5. Формування контингенту студентів, екстернів Інституту здійснюється на підставі
пропозицій Директора Інституту згідно з планами прийому.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1. Організація навчального процесу в Інституті здійснюється відповідно до вимог
чинного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки
України, Статуту і нормативних документів Університету та Інституту.

2. Інститут узгоджує з навчально-методичним управлінням Університету розклад
навчальних занять з урахуванням використання у навчальному процесі приміщень
(аудиторій, лабораторій, кабінетів), обладнання та устаткування, закріплених за
Інститутом, проведення заходів підсумкового контролю, засідань Державних
екзаменаційних комісій тощо.

3. Інститут забезпечує документальний супровід навчального процесу для студентів,
екстернів, слухачів, які навчаються за напрямами і спеціальностями, закріпленими
за Інститутом.

НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові дослідження і розробки, створення науково-технічної продукції та інші
види творчої діяльності в Університеті (надалі – наукова діяльність) є невід’ємними
складовими освітньої діяльності Інституту. Наукова діяльність здійснюється згідно з
Законами України “Про освіту”, “Про основи державної політики у сфері науки і науково-
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технічної діяльності” та іншими чинними нормативними актами, Статутом Університету,
цим Положенням, програмами і планами наукової діяльності Університету та Інституту.

МІЖНАРОДНІ  ЗВ’ЯЗКИ
ТА  ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

Інститут бере участь у встановленні міжнародних зв’язків та у зовнішньоекономічній
діяльності відповідно до Статуту Університету в межах повноважень, наданих Ректором.

МАЙНО  ТА  ФІНАНСИ  ІНСТИТУТУ

1. Майно Інституту складається з основних фондів, обігових коштів та інших активів,
закріплених за Інститутом згідно з бухгалтерськими документами бухгалтерії
Університету.

2. Майно, яке передається Університетові цільовим скеруванням для Інституту як
безоплатний або благодійний внесок чи як пожертвування юридичних та фізичних
осіб, без дозволу Директора Інституту не може бути передане структурним
підрозділам, які не входять до складу Інституту, і має використовуватися за цільовим
призначенням.

3. Майно Інституту з дозволу Директора може перерозподілятися тільки між
структурними підрозділами Інституту з обов’язковим оформленням актів прий-
мання-передавання та фіксацією такого передавання в бухгалтерії Університету.
Передавання майна за межі Інституту може бути здійснене тільки з дозволу Ректора
Університету.

4. Джерелами фінансування діяльності Інституту є:
· кошти, передбачені у кошторисах Інституту з усіх видів його діяльності, які
затверджені Ректором Університету;
· кошти, отримані Інститутом за виконання його працівниками госпдоговірних
робіт;
· кошти від реалізації прав інтелектуальної власності, створеної працівниками
Інституту під час виконання ними своїх обов’язків;
· безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб, у
тому числі з інших держав.

5. Кошти Інституту можуть бути використані для фінансування усіх структурних
підрозділів Університету відповідно до кошторисів Університету, затверджених
Ректором.

6. Облік надходження та використання коштів Інституту здійснюється на його
обліковому рахунку в бухгалтерії Університету.

РЕОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  ЛІКВІДАЦІЯ  ІНСТИТУТУ

1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та ліквідація Інституту
здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки України за ініціативою
Ректора або ініціативою (ухвалою) Вченої ради Університету, погодженою з
Ректором.
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2. У разі реорганізації чи ліквідації Інституту працівникам, студентам, екстернам,
слухачам, аспірантам, докторантам Інституту гарантуються їх права відповідно до
чинного законодавства України.

ПРОЦЕДУРА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ
ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

1. Це Положення запроваджується наказом Ректора, виданим на підставі ухвали
Вченої ради Університету.

2. Зміни до Положення вносяться наказом Ректора.
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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1.    Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади
функціонування Львівського техніко-економічного коледжу Національного
університету “Львівська політехніка” (надалі Коледж).

1.2.  Коледж є структурним підрозділом Львівської політехніки згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України № 676 від 26.09.2006 р., за яким Львівський
державний техніко-економічний коледж припинив діяльність як юридична особа
шляхом передання всього майна, прав та обов’язків правонаступнику –
Національному університету “Львівська політехніка” (надалі Університет).

1.3.   Коледж діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту Університету і
цього Положення, Правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень
Ректора, Директора, ухвал Вченої ради Львівської політехніки та Педагогічної
ради Коледжу, що набрали чинності відповідно до Статуту Університету.

1.4.   Коледж має окремі права фінансово-господарської самостійності, які надаються
наказом Ректора.

1.5.     Коледж має рахунок, печатку та інші атрибути, потрібні для його діяльності відповідно
до законодавства України.

1.6.    Місцезнаходження коледжу: м. Львів, вул. Пасічна, 87.

2. ПРЕДМЕТ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

2.1.   Основним предметом діяльності Коледжу є освітня діяльність у визначеній для
нього області, яка охоплює навчальну, виховну, наукову, науково-впроваджувальну,
культурну, методичну сфери.

2.2.    Основні напрями діяльності Коледжу:
2.2.1. підготовка фахівців за ліцензованими в Університеті напрямами та
спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів “молодший спеціаліст” і
“бакалавр”;
2.2.2. проведення освітньої діяльності за освітнім рівнем повної загальної освіти;

ПОЛОЖЕННЯ
про Львівський техніко-економічний коледж

Національного університету “Львівська політехніка”

92



2.2.3. наукові дослідження і споріднені з ними роботи інноваційного циклу “нау-
ка – виробництво”;
2.2.4. підготовка та атестація педагогічних, науково-педагогічних кадрів;
2.2.5. науково-методична, організаційно-методична, виховна, культурно-освітня,
інформаційна діяльність;
2.2.6. участь у профорієнтаційній роботі;
2.2.7. участь у міжнародній співпраці Університету;
2.2.8. надання платних освітніх послуг, передбачених чинним законодавством;
2.2.9. проведення лікувально-профілактичної та оздоровчої роботи серед сту-
дентів, провадження медичної практики.

2.3.      З метою розвитку матеріальної бази і підвищення ефективності основних напрямів
діяльності Університету Коледж:

2.3.1. виконує науково-дослідні, науково-технічні, науково-виробничі, проектно-
пошукові, дослідно-конструкторські, конструкторсько-технологічні, пуско-
налагоджувальні, монтажні, будівельно-монтажні та експериментальні роботи;
2.3.2. виготовляє експериментальні та дослідні зразки, спеціальне устаткування
і пристрої, продукцію науково-технічного, навчального і господарського
призначення;
2.3.3. здійснює інноваційну діяльність;
2.3.4. надає послуги в інформаційній сфері;
2.3.5. бере участь у виданні навчально-методичної, наукової літератури, іншої
поліграфічної продукції;
2.3.6. співпрацює з іноземними партнерами і міжнародними організаціями в рамках
міжнародної діяльності Університету;
2.3.7. надає платні послуги, визначені для вищих навчальних закладів чинним
законодавством України та відповідними нормативними документами;
2.3.8. бере участь в інших видах господарської діяльності відповідно до чинного
законодавства України та Статуту Університету.

3. ЗАВДАННЯ, ПРАВА
ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОЛЕДЖУ

3.1.   Головні завдання Коледжу:
3.1.1. навчальна діяльність:

– забезпечення умов для оволодіння системою знань про природу, людину і
суспільство;
– прищеплення студентам навичок набуття знань, підготовка їх до професійної
діяльності у певній галузі;
– участь у виконанні державного замовлення та інших угод щодо підготовки
кваліфікованих спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів “молодший
спеціаліст”, “бакалавр”;
– підготовка молоді до самостійної підприємницької діяльності за вибраним
фахом;
– професійна орієнтація абітурієнтів і студентів, інформування їх про ситуацію
на ринку зайнятості;
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– працевлаштування випускників.
              3.1.2. Виховна діяльність:

– формування соціально зрілої, творчої особистості;
– формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності
до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства,
держави і людства;
– виховання морально, психічно і фізично здорових громадян;
– дотримання загальноприйнятих етичних норм, створення атмосфери
доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами
та студентами;
– просвітницька діяльність.

3.1.3. науково-пошукова та інша творча діяльність:
– проведення науково-пошукових робіт, досліджень, творчої, мистецької
діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців, науково-технічного та
культурного розвитку держави.

3.1.4. науково-методична та організаційно-методична діяльність:
– визначення змісту освіти з урахуванням державних стандартів освіти,
освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм (за
погодженням з науково-методичною радою Університету);
– визначення методів, форм і засобів навчально-виховного процесу;
– підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

3.1.5. виробничо-господарська діяльність:
– лікувально-профілактична і оздоровча діяльність;
– організація харчування;
– інші види господарської діяльності, не заборонені законодавством.

3.2.    Коледж має право:
3.2.1. щодо навчальної діяльності:

– визначити зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-
професійних програм, встановлених для вищих навчальних закладів відповідних
рівнів акредитації;
– визначити форми та засоби проведення навчально-виховного процесу
відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
– готувати фахівців за державним замовленням і замовленням галузевих
міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами
з громадянами;
– користуватись пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих
навчальних закладів;
– забезпечувати на належному рівні навчальний процес, надання інформаційних
послуг, виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку
фахівців з вищою освітою, перепідготовку кадрів, підвищення кваліфікації;
– забезпечувати відповідний до державних освітніх вимог кадровий потенціал
викладацького колективу;
– забезпечувати економічне і раціональне використання фінансових та
матеріальних ресурсів;
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– створювати належні умови для якості організації навчально-виховного
процесу студентів та високопродуктивної роботи працівників, забезпечувати
дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці,
соціального страхування, протипожежної безпеки.

3.2.2. щодо наукової та іншої творчої діяльності:
– визначати напрями, програми і організаційні форми науково-дослідної
діяльності та реалізації її результатів разом з відповідними службами
Університету;
– пропонувати кандидатури для присудження наукового ступеня “Доктор
honoris causa” і для присвоєння почесного звання “Почесний професор
Національного університету “Львівська політехніка”;

3.2.3. щодо організаційної діяльності:
– пропонувати зміни у структурі Коледжу;
– за дорученням Університету брати участь у діяльності міжнародних
організацій;
– на підставі відповідних угод, укладених Університетом, отриманих грантів
тощо брати участь у скеруванні на навчання, практику, стажування, підвищення
кваліфікації у навчальні та наукові заклади, підприємства та установи інших
держав студентів, працівників Коледжу;
– брати участь у прийманні студентів, фахівців та делегацій з інших держав з
дотриманням норм чинного законодавства України;
– визначити режим роботи Коледжу згідно з правилами внутрішнього
розпорядку університету;
– створювати в установленому порядку структурні підрозділи, формувати
штатний розпис та подавати його на затвердження Ректорові.

3.2.4. щодо виробничо-господарської діяльності:
– розвивати навчально-наукову, інформаційну, виробничу інфраструктури;
– здійснювати господарську діяльність, а види господарської діяльності, що
підлягають ліцензуванню, – після отримання Університетом відповідних
ліцензій у встановленому законодавством порядку;
– оперативно управляти та користуватися державним майном Університету,
закріпленим за Коледжем;
– брати участь у формуванні спеціального фонду (спеціальні кошти) та
використовувати їх згідно із кошторисом, затвердженим Ректором;
– включати до кошторисів і використовувати кошти та матеріальні цінності,
отримані Університетом від юридичних та фізичних осіб за цільовим
призначенням для Коледжу;
– брати участь у капітальному будівництві, реконструкції та капітальному
ремонті основних засобів за рахунок коштів, передбачених кошторисом
Коледжу та цільових коштів, виділених Університетом для Коледжу;

3.2.5. щодо соціальних питань:
– відповідно до чинного законодавства пропонувати встановлювати надбавки
до посадових окладів, доплати та інші заохочувальні виплати в межах фонду
заробітної плати за рахунок коштів, виділених з державного та місцевих
бюджетів, власних коштів Університету, виділених Коледжу;
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– пропонувати встановлювати підвищені стипендії, іменні стипендії, стипендії
Вченої ради Університету, стипендії фундаторів – юридичних та фізичних осіб
згідно з чинним законодавством;
– здійснювати заходи з охорони праці та протипожежної безпеки у підрозділах
Коледжу.

3.3.     Коледж може мати інші права, надані Ректором Університету.
3.4.    Обов’язки Коледжу:

3.4.1. дотримання норм чинного законодавства, Державних стандартів України,
вимог Статуту Університету та цього Положення, Правил внутрішнього
розпорядку, виконання наказів та розпоряджень Ректора Університету;
3.4.2.  виконання державних замовлень і зобов’язань за договорами з юридичними
і фізичними особами, покладених Університетом на Коледж, зокрема щодо
навчальної, наукової та виховної роботи з студентами;
3.4.3.  дотримання фінансової дисципліни, цільового використання коштів, правил
ведення обліку та звітності;
3.4.4. збереження та раціональне використання майна і коштів Університету,
забезпечення своєчасного та якісного проведення інвентаризації матеріальних
цінностей Коледжу;
3.4.5. створення безпечних умов праці, навчання та виховання;
3.4.6. виконання зобов’язань Університету щодо працевлаштування випускників
за напрямами і спеціальностями, закріпленими за Коледжем;
3.4.7. дотримання санітарних та екологічних норм, здійснення заходів з охорони
праці та протипожежної безпеки в підрозділах Коледжу;
3.4.8. сприяння соціальному захисту й оздоровленню студентів та працівників
Коледжу;
3.4.9. створення умов для задоволення культурних потреб працівників і студен-
тів, функціонування їх самодіяльних колективів.

4. СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ

4.1.    Структурними підрозділами Коледжу є відділення та предметні (циклові) комісії, а
також підрозділи, що забезпечують навчально-виховний процес та соціально-
побутові потреби студентів та працівників Коледжу.

4.2.   Відділення – структурний підрозділ, основним завданням якого є організація та
забезпечення навчально-виховного процесу з однієї або декількох спеціальностей
певних напрямів підготовки фахівців. Відділення включає: навчально-методичні
кабінети, навчальні та наукові лабораторії, навчально-виробничі майстерні,
комп’ютерні класи тощо. В коледжі функціонують відділення денної та заочної
форм навчання.
Керівництво відділенням здійснює завідувач. Завідувач відділенням призначається
на посаду ректором університету за поданням педагогічної ради коледжу з числа
педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-
методичної роботи. Завідувач відділення забезпечує організацію навчально-
виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за
якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною роботою викладів.
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4.3.  Предметні (циклові) комісії – структурні навчально-методичні підрозділи, що
проводять навчально-виховну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених
навчальних дисциплін.
Циклова комісія створюється розпорядженням директора Коледжу за умови, якщо
до її складу входять не менше ніж три педагогічні працівники.
Перелік циклових комісій, їхні голови та персональний склад затверджується
розпорядженням директора Коледжу терміном на один навчальний рік.

4.4.     До складу підрозділів, що забезпечують навчально-виховний процес та соціально-
побутові потреби студентів і працівників Коледжу, належать: навчальні кабінети та
лабораторії, перелік яких визначається навчальними планами; навчально-виробничі
майстерні; бібліотека; спортивно-оздоровчий комплекс; їдальня; гуртожиток;
санаторій-профілакторій.

5. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ

5.1.    Управління Коледжем здійснює Директор Коледжу.
5.2.    Штат дирекції визначається штатним розписом Коледжу, затвердженим Ректором;

працівники дирекції виконують свої обов’язки згідно з посадовими інструкціями,
затвердженими Ректором.

6. ДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ

6.1.    Директор, здійснюючи управління Коледжем, має такі обов’язки:
6.1.1. забезпечувати дотримання та організовувати виконання в Коледжі вимог
чинного законодавства, наказів Міністерства освіти і науки України, інших
нормативних актів, Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку,
нормативних документів Університету, наказів та розпоряджень Ректора і цього
Положення;
6.1.2. організовувати планування, здійснення та контроль за усіма напрямами
освітньої діяльності, визначеними для Коледжу;
6.1.3. забезпечувати дотримання норм, організовувати планування, виконання
заходів з охорони праці та протипожежної безпеки в Коледжі.

6.2.    Директор, здійснюючи управління Коледжем, виконує такі функції:
6.2.1. бере участь від імені Коледжу у роботі Вченої ради Університету, Ректо-
рату, приймальної комісії Університету, членом яких він є;
6.2.2. розробляє стратегію діяльності та програму розвитку Коледжу й
організовує оперативне управління діяльністю Коледжу;
6.2.3. визначає функційні обов’язки та подає Ректору для затвердження посадові
інструкції працівників Коледжу;
6.2.4. видає накази щодо студентського складу, розпорядження, які стосуються
діяльності Коледжу;
6.2.5. здійснює організаційну підготовку та забезпечує діяльність Педагогічної
ради Коледжу;
6.2.6. організовує складання і контролює виконання навчальних програм і планів,
програм і планів науково-дослідних робіт, програм і планів інших видів діяльності
Коледжу, організує і контролює виконання договірних зобов’язань Коледжу;
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6.2.7. здійснює оперативне управління майном і коштами Університету,
закріпленими за Коледжем, забезпечує своєчасне і якісне проведення
інвентаризації матеріальних цінностей Коледжу та несе матеріальну
відповідальність за фінансово-господарську діяльність;
6.2.8. подає Ректору проект, контролює і відповідає за виконання зведеного
кошторису використання спеціальних коштів Коледжу, затвердженого Ректором;
6.2.9. організовує ведення внутрішнього госпрозрахунку з усіх видів діяльності
Коледжу з урахуванням ефективного використання усіх закріплених за Коледжем
площ та вартості площ згідно з нормативами Львівської політехніки;
6.2.10. вносить проекти наказів, які стосуються діяльності Коледжу та його
студентів;
6.2.11. подає пропозиції і проекти наказів про переведення, наймання та звільнення
працівників;
6.2.12. подає пропозиції щодо формування контингенту студентів Коледжу;
6.2.13. подає Ректору пропозиції щодо морального та матеріального заохочення
працівників, студентів Коледжу; пропозиції щодо накладення стягнень;
6.2.14. подає пропозиції Ректору щодо відкриття або закриття напрямів,
спеціальностей і спеціалізацій підготовки фахівців у Коледжі;
6.2.15. у співпраці з відділом працевлаштування Університету здійснює пошук
робочих місць і забезпечує скерування на роботу випускників напрямів і спеціаль-
ностей, закріплених за Коледжем, згідно з отриманим фахом і кваліфікацією;
6.2.16. організовує та підтримує зв’язки із випускниками;
6.2.17. подає Ректору пропозиції щодо змін в організаційній структурі Коледжу
та результати розгляду їх Педагогічною радою Коледжу;
6.2.18. подає Ректору пропозиції щодо організації взаємодії з навчально-
науковими інститутами та підрозділами Університету;
6.2.19.  забезпечує виконання зобов’язань адміністрації за Колективним догово-
ром в частині, яка стосується Коледжу;
6.2.20. організує висвітлення діяльності Коледжу в інформаційних виданнях
Університету, а також в Internet;
6.2.21. організовує запровадження і підтримує використання комп’ютеризованих
інформаційних систем для адміністративної роботи;
6.2.22. діє в межах інших повноважень, наданих йому Ректором;
6.2.23. щорічно звітує про свою діяльність перед зборами колективу Коледжу.

6.3.   Перелік документів, які підписує Директор Коледжу:
6.3.1. накази щодо студентського складу Коледжу;
6.3.2. розпорядження;
6.3.3. індивідуальні плани викладачів;
6.3.4. плани роботи відділень та предметних (циклових) комісій;
6.3.5. пропозиції Коледжу;
6.3.6. зовнішнє листування Коледжу;
6.3.7. документи, скеровані до інших підрозділів Університету;
6.3.8. документи супроводу навчального процесу та його результатів, які
стосуються студентів (екзаменаційні та залікові відомості, талони, довідки тощо);
6.3.9. банківські документи;
6.3.10. документи бухгалтерської та статистичної звітності;
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6.3.11. графіки використання робочого часу працівників Коледжу, графіки
відпусток, заяви про відпустки.

6.4.    Перелік документів, які візує Директор Коледжу:
6.4.1. проекти наказів, які стосуються діяльності Коледжу;
6.4.2. проекти наказів, внесені іншими підрозділами Університету, які стосуються
діяльності Коледжу;
6.4.3. освітньо-професійні програми та навчальні плани для напрямів і спе-
ціальностей підготовки фахівців, закріплених за Коледжем;
6.4.4. заяви осіб про прийняття на роботу в Університет (для роботи у підрозділах
Коледжу); подання керівників структурних підрозділів Коледжу з цих питань;
6.4.5. документи про погодинну оплату праці;
6.4.6. експертні висновки на публікації;
6.4.7. договори з фізичними і юридичними особами.

7. ЗБОРИ КОЛЕКТИВУ КОЛЕДЖУ

7.1.   Збори колективу Коледжу (надалі – Збори) є колегіальним органом врядування
Коледжу. У Зборах беруть участь штатні працівники Університету, які працюють
у підрозділах Коледжу і трудові книжки яких зберігаються у відділі кадрів
Університету (надалі – працівники Коледжу). Інтереси студентів на Зборах
представляють студенти – члени Педагогічної ради Коледжу та Вченої ради
Університету, які навчаються за напрямами або спеціальностями, підпорядкованими
Коледжу.

7.2.    Збори повноважні, а ухвали цих Зборів чинні, якщо в них беруть участь не менше
ніж 2/3 спискового складу працівників Коледжу. Для прийняття ухвали необхідно,
щоб за неї проголосувало більше ніж половина учасників Зборів.

7.3.    Керівні органи Зборів обираються відкритим голосуванням на кожних Зборах.
7.4.     Збори беруть участь у врядуванні Коледжу в межах компетенції, визначеної чинним

законодавством та цим Положенням.
7.5.   Збори заслуховують щорічний звіт Директора Коледжу про діяльність Коледжу і

приймають ухвалу з оцінкою його діяльності.
7.6.   Збори подають на розгляд Директора пропозиції щодо поліпшення діяльності Ко-

леджу, його розвитку, у тому числі у соціально-побутовій та культурній сферах.

8. ПЕДАГОГІЧНА РАДА КОЛЕДЖУ

8.1.  Педагогічна рада є дорадчим органом врядування Коледжу, яка розглядає
найважливіші питання його освітньої діяльності.

8.2.   Педагогічна рада Коледжу формується на засадах, визначених відповідним Рег-
ламентом виборів, затвердженим Вченою радою Університету.

8.3.    Термін повноважень Педагогічної ради Коледжу становить 1 рік.
8.4.    Головою Педагогічної ради Коледжу є Директор Коледжу.
8.5.    Діяльність Педагогічної ради здійснюється згідно з цим Положенням.
8.6.    Педагогічна рада:

8.6.1. обговорює найважливіші питання предмета та напрямів освітньої діяльності
Коледжу і надає пропозиції Директору;
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8.6.2. розглядає та подає Ректору і Вченій раді Університету кандидатури на
посади завідувачів відділень, підпорядкованих Коледжу;
8.6.3. розглядає конкурсні (атестаційні) справи науково-педагогічних і наукових
працівників Коледжу;
8.6.4. розглядає і подає Вченій раді Університету кандидатури для присудження
вчених звань старшого наукового співробітника, доцента, професора;
8.6.5. розглядає і подає Голові Вченої ради Університету кандидатури для
присудження наукового ступеня “Доктор honoris causa”, почесного звання
“Професор Національного університету “Львівська політехніка”;
8.6.6. розглядає і подає Вченій раді Університету кандидатури для отримання
іменних та спеціальних стипендій.

8.7.   Ухвали Педагогічної ради Коледжу реалізуються наказами Директора Коледжу.

9. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
В КОЛЕДЖІ

9.1.   Органом студентського самоврядування в Коледжі є Колегія студентів Коледжу.
Колегія студентів Коледжу виражає інтереси усіх студентів Коледжу денної форми
навчання, представляє їх перед адміністрацією Коледжу та у Педагогічній раді
Коледжу.

9.2.   Основні завдання студентського самоврядування в Коледжі визначені Статутом
Університету.

9.3.    Повноваження органу студентського самоврядування визначені Положенням про
студентське самоврядування Університету.

9.4.     Органи студентського самоврядування на рівні академічної групи, курсу, Коледжу,
гуртожитку обираються і діють згідно з Положенням про студентське
самоврядування Університету.

10. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА
КОЛЕДЖУ

10.1.   Науково-методична рада (надалі – НМР) Коледжу – дорадчий орган при Директорі
Коледжу, який розглядає найважливіші питання навчальної, методичної та
видавничої діяльностей в Коледжі.

10.2.  НМР Коледжу очолює один із заступників директора Коледжу.
10.3.  Формування складу та робота НМР здійснюється згідно з Положенням про НМР

Коледжу, затвердженим Ректором

11. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ
КОЛЕКТИВУ ПРАЦІВНИКІВ КОЛЕДЖУ

11.1.   Працівник Коледжу – це особа, що є штатним працівником Університету, працює у
підрозділах Коледжу, трудова книжка якого зберігається у віділлі кадрів
Університету.

11.2. Педагогічний працівник Коледжу – особа, яка за основним місцем роботи в
Університеті професійно займається педагогічною діяльністю і віднесена чинними
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нормативними документами до педагогічних посад. Посади педагогічних працівників
можуть обіймати особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну
педагогічну підготовку.

11.3.   Науково-педагогічний працівник Коледжу – це особа, яка працює в Університеті на
штатній посаді, віднесеній чинними нормативними документами до науково-
педагогічних посад.

11.4.  Науковий працівник Коледжу – це особа, яка працює в Університеті на штатній
посаді, віднесеній чинними нормативними документами до наукових посад.

11.5.  Штатний розпис Коледжу затверджує Ректор на підставі подання Директора Коледжу.
11.6.  Директора Коледжу приймає на посаду і звільняє з посади Ректор Університету

відповідно до чинного законодавства.
11.7.   Педагогічних і науково-педагогічних, наукових та інших працівників Коледжу наймає

на роботу і звільняє Ректор відповідно до чинного законодавства, за поданням
Директора Коледжу або за поданням керівника відповідного структурного
підрозділу з візою Директора Коледжу.

11.8. Обов’язки та права працівників Коледжу визначаються чинним законодавством,
нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом
Університету, цим Положенням, Правилами внутрішнього розпорядку
Університету, посадовими та функційними інструкціями, іншими нормативними та
інструктивними документами.

12. СТУДЕНТИ КОЛЕДЖУ

12.1.   Студентами Коледжу є особи, зараховані наказом Ректора для навчання в Університеті
з метою здобуття вищої освіти за напрямами і спеціальностями, за якими
здійснюється підготовка фахівців в Коледжі. Права і обов’язки студентів Коледжу
визначаються чинним законодавством та Статутом Університету.

12.2.   Студенти навчаються за освітньо-професійними програмами та навчальними планами
напрямів і спеціальностей, закріплених за Коледжем, і затвердженими в
установленому порядку.

12.3.  Діяльність студентів Коледжу регламентується чинним законодавством, Статутом
Університету та цим Положенням.

12.4. Формування контингенту студентів Коледжу здійснюється відповідно до планів
набору, сформованих і затверджених у встановленому порядку згідно з чинним
законодавством.

13. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

13.1.  Організація навчального процесу в Коледжі здійснюється відповідно до вимог
чинного законодавства, нормативних документів Міністерства освіти і науки
України, Статуту та нормативних документів Університету та Коледжу.

13.2.  Коледж подає до навчально-методичного управління Університету свої пропозиції
щодо складання розкладу навчальних занять з урахуванням використання у
навчальному процесі приміщень (аудиторій, лабораторій, кабінетів), обладнання
та устаткування, закріплених за Коледжем; розкладу проведення заходів
підсумкового контролю, розкладу засідань Державних екзаменаційних комісій тощо.
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13.3.  Коледж забезпечує документальний супровід навчального процесу для студентів,
які навчаються за напрямами, спеціальностями та спеціалізаціями, закріпленими за
Коледжем.

14. НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1. Наукові дослідження і розробки, створення науково-технічної продукції та інші
види творчої діяльності в Університеті (надалі – наукова діяльність) є невід’ємними
складовими освітньої діяльності Коледжу. Наукова діяльність здійснюється згідно
з законами України “Про вищу освіту”, “Про основи державної політики у сфері
науки і науково-технічної діяльності” та іншими чинними нормативними актами,
Статутом Університету, цим Положенням, програмами і планами наукової діяльності
Університету та Коледжу.

14.2.  Засади наукової діяльності в Коледжі відповідають положенням, сформульованим в
Статуті Університету.

14.3.  Наукова діяльність Коледжу скерована на реалізацію окремих напрямів наукової
діяльності Університету, окреслених Статутом.

14.4.  Наукову діяльність Коледжу координує один із заступників директора.
14.5. Суб’єктами наукової діяльності в Коледжі є науково-дослідні, дослідно-

конструкторські, проектно-конструкторські, конструкторсько-технологічні
підрозділи (об’єднання, відділи), галузеві лабораторії, випробувальні лабораторії,
їх об’єднання, центри, групи тощо, які діють в Коледжі або в його підрозділах.

14.6. Організаційна структура управління та відносини суб’єктів наукової діяльності
регламентуються окремим положенням, що затверджується Ректором.

14.7.  Фінансування наукової діяльності Коледжу здійснюється за рахунок коштів, джерела
надходження яких визначені Статутом Університету.

15. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

15.1. Коледж бере участь у встановленні міжнародних зв’язків та у зовнішньоеконо-
мічній діяльності відповідно до Статуту Університету в межах повноважень, 
наданих Ректором.

16. МАЙНО ТА ФІНАНСИ
КОЛЕДЖУ

16.1.  Майно Коледжу складається з основних фондів, обігових коштів та інших активів,
закріплених за Коледжем згідно з бухгалтерськими документами бухгалтерії
Університету.

16.2.  Майно Коледжу є державною власністю, яке перебуває у повному господарському
віданні Університету і закріплюється за Коледжем на правах оперативного
управління, не підлягає вилученню або передаванню будь-яким підприємствам,
установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством України.

16.3. Майно Коледжу з дозволу Директора може перерозподілятися тільки між
структурними підрозділами Коледжу з обов’язковим оформленням актів
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приймання-передавання та фіксацією такого передавання в бухгалтерії Університету.
Передавання майна за межі Коледжу може бути здійснене тільки з дозволу Ректора
Університету.

16.4.  Джерелами фінансування діяльності Коледжу є:
16.4.1. фінансування Міністерства освіти і науки України (загальний фонд).

16.5.  Кошти спеціального фонду:
16.5.1. кошти, отримані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та
перепідготовку фахівців відповідно до укладених договорів;
16.5.2. плата за надання додаткових послуг у сфері освіти, фізичної культури і
спорту, побуту тощо;
16.5.3. кошти, отримані за науково-дослідні, пошукові та інші роботи (послуги),
виконані Коледжем на замовлення юридичних і фізичних осіб;
16.5.4. плата за оренду майна;
16.5.5. кошти, отримані від реалізації матеріальних цінностей;
16.5.6. плата за гуртожиток;
16.5.7. доброчинні внески, пожертвування, отримані від юридичних і фізичних
осіб;
16.5.8. інші надходження, не заборонені законодавством України.

16.6. Коледж здійснює витрати на забезпечення своєї діяльності в межах кошторису
поточних доходів і витрат.

16.7. Оплата праці працівників Коледжу, застосування форм преміювання та заохочення,
надання кредитів здійснюються відповідно до нормативно-правових актів.

17. РЕОРГАНІЗАЦІЯ
ТА ЛІКВІДАЦІЯ КОЛЕДЖУ

17.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та ліквідація Коледжу
здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки України за ініціативою
Ректора або ініціативою (ухвалою) Вченої ради Університету, погодженою з
Ректором.

17.2. У разі реорганізації чи ліквідації Коледжу працівникам та студентам Коледжу
гарантуються їх права відповідно до чинного законодавства України.

18. ПРОЦЕДУРА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ
ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

Це Положення запроваджується і зміни до нього вносяться наказом Ректора, виданим на
підставі ухвали Вченої ради Університету.

103



Науково-методична рада Університету є дорадчим органом при ректораті. Основним
її завданням є планування та координація науково-методичної роботи в Університеті, контроль
за її станом в навчальних підрозділах Університету, розроблення практичних рекомендацій
і пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу та його методичного забезпечення.

Склад науково-методичної ради Університету затверджується наказом Ректора. До
складу науково-методичної ради Університету входять представники ректорату
(проректори з навчальної роботи), начальник навчально-методичного управління
Університету, голови методрад навчальних підрозділів (інститутів).

Голова науково-методичної ради Університету та його заступник призначаються
Ректором із числа штатних професорів (доцентів) Університету.

З боку ректорату роботу науково-методичної ради Університету координує перший
проректор.

Науково-методична рада Університету:
– розглядає навчальні програми базових напрямів та окремих спеціальностей і
виробляє рекомендації щодо їх удосконалення;

– розробляє пропозиції щодо організації графіка навчального процесу в Університеті;
– розробляє рекомендації щодо форм і методів поточного та підсумкового контролю
знань студентів;

– розробляє  рекомендації щодо наукової організації праці професорсько-
викладацького складу Університету (встановлення норм навчального навантаження,
методичної, наукової, виховної роботи тощо);

– розглядає  університетський план видань  навчально-методичної та наукової літе-
  ратури і виносить рекомендації щодо його затвердження;
– проводить університетські науково-методичні конференції та семінари з питань
організації та аналізу стану науково-методичної роботи та методичного забезпечення
навчально-виховного процесу, обміну досвідом методичної роботи кафедр,
інститутів тощо;

– контролює та координує роботу методичних рад інститутів;
– за завданням ректорату розглядає питання про організаційно-методичний рівень
навчального процесу та якість його методичного забезпечення на конкретних
кафедрах, інститутах та інших структурних підрозділах Університету і робить
висновок про їх відповідність встановленим вимогам;

– дає рекомендації стосовно організації нових кафедр та відкриття нових базових
напрямів і спеціальностей.

ПОЛОЖЕННЯ
про науково-методичну раду

Національного університету “Львівська політехніка”
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Науково-методична рада Університету працює в тісному контакті з методичними
радами інститутів за принципом розподілу компетенцій.

Робота у складі науково-методичної ради Університету та методичних рад інститутів
враховується в розділі “Навчально-методична робота” індивідуальних планів викладачів.

РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ
науково-методичної ради Національного університету

“Львівська політехніка”

Науково-методична рада Університету працює згідно з планом роботи, який
складається на навчальний рік. Робота методради проводиться у формі засідань, на яких
розглядаються питання, що належать до її компетенції, а також шляхом організації робочих
груп (комісій) для аналізу та вироблення рекомендацій щодо вирішення конкретних питань,
які розглядає науково-методична рада Університету. До складу названих робочих груп
(комісій) можуть бути включені голови методкомісій базових напрямів, методкомісій
спеціальностей, члени методрад інститутів та інші співробітники Університету.

На засідання науково-методичної ради можуть бути запрошені представники
відповідних структурних підрозділів Університету, які мають відношення до питань, що
розглядаються на науково-методичній раді.

Веде засідання голова науково-методичної ради або його заступник.
Рішення науково-методичної ради приймаються відкритим голосуванням. Для

прийняття рішення необхідно, щоб на засіданні ради були присутні не менше ніж 2/3 від
загального складу членів науково-методичної ради і за рішення проголосувало не менше
від половини від присутніх членів ради. Рішення ради фіксуються в протоколі, який веде
секретар ради.

Про дату засідання науково-методичної ради та порядок денний секретар повідомляє
членів ради не пізніше ніж за два дні до засідання.
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Науково-методична рада навчально-наукового інституту є дорадчим органом при
директорові інституту. Основним її завданням є координація методичної роботи в інституті,
контроль за її станом на кафедрах інституту, розроблення практичних рекомендацій і
пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу та його методичного забезпечення.

Кандидатуру голови науково-методичної ради інституту рекомендує Вчена рада
інституту. Науково-методична рада інституту затверджується розпорядженням директора
інституту у складі голів комісій базових напрямів, голів комісій спеціальностей, закріплених
за інститутом, голови редакційно-видавничої комісії, а також інших комісій, які
утворюються з урахуванням потреб інституту. Із числа членів методради інституту
призначається заступник голови,  який виконує обов’язки голови під час його відсутності.

Науково-методична рада інституту:
• розглядає навчальні програми та навчальні плани базових напрямів і спеціальностей,

закріплених за інститутом, і розробляє рекомендації щодо їх затвердження; комісії базових
напрямів підготовки та комісії спеціальностей розглядають і затверджують робочі програми
навчальних дисциплін, які читаються для студентів відповідних базових напрямів та спеціальностей;

• контролює наявність та правильність і своєчасність затвердження робочих програм
навчальних дисциплін, які читаються для студентів інституту;

• розглядає і затверджує інститутські плани видання навчально-методичної літератури;
• взаємодіє з відділом акредитації навчально-методичного управління Університету

з питань акредитації кафедр інституту;
• виробляє аргументовані рекомендації щодо закріплення навчальних дисциплін за

конкретними кафедрами;
• проводить аналіз та розробляє рекомендації щодо вдосконалення форм і методів

поточного та підсумкового контролю знань студентів інституту;
• координує та контролює навчально-методичну роботу кафедр інституту;
• проводить міжкафедральні науково-методичні семінари з питань організації та

аналізу стану методичної роботи та методичного забезпечення навчального процесу, обміну
досвідом методичної роботи кафедр тощо;

• перевіряє за власною ініціативою або за дорученням директора стан організаційно-
методичного рівня навчального процесу та якості методичного забезпечення на кафедрах
інституту та виносить висновок про їх відповідність встановленим вимогам.

Науково-методична рада інституту працює згідно з планом роботи, який складається
на навчальний рік. Один примірник плану передається у науково-методичну раду
Університету.

Робота у складі науково-методичної ради інституту враховується в розділі
“Навчально-методична робота” індивідуальних планів викладачів.

ПОЛОЖЕННЯ
про методичну раду навчально-наукового інституту

Національного університету “Львівська політехніка”
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      Це положення визначає порядок створення навчально-консультаційних центрів
Національного університету “Львівська політехніка” та засади їх функціонування.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Навчально-консультаційні центри (НКЦ) створюються за наказом Міністерства
освіти і науки України на підставі рішення Вченої ради Університету.

1.2.    Навчально-консультаційні центри є структурними підрозділами Університету без
права юридичної особи.

1.3.   Навчально-консультаційні центри керуються у своїй діяльності чинним законо-
давством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України,
Статутом Університету, наказами по Університету, Положеннями про екстернат,
заочне навчання, післядипломну освіту та цим Положенням.

1.4.   Навчально-консультаційні центри передбачають наявність методичного кабінету,
бібліотеки, необхідного кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного
та інформаційного забезпечення.

1.5.   Навчально-консультаційні центри мають штамп із назвою НКЦ Національного
університету “Львівська політехніка”.

2. ПРЕДМЕТ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НКЦ

1.6.   Навчально-консультаційні центри створюються з метою підготовки та перепід-
готовки фахівців за заочною, дистанційною та екстернатною формою навчання,
підбору найбільш обдарованої молоді до вступу в Університет, організації
самостійної роботи екстернів, студентів заочної форми навчання та слухачів, надання
консультацій та додаткових навчальних послуг.

           У навчально-консультаційних центрах можуть організовуватись і проводитись такі
види навчально-методичної роботи:

– прийом вступних випробувань за рішенням Приймальної комісії Університету;
– проведення консультацій та інших додаткових навчальних послуг;
– читання оглядових і тематичних лекцій, проведення практичних та, за наявності
лабораторного забезпечення, лабораторних робіт;

– прийом семестрових екзаменів і заліків;
1.7.     Штат навчально-консультаційного центру формується за наказом Ректора згідно з

відповідним штатним розписом.

ПОЛОЖЕННЯ
про навчально-консультативні центри

Національного університету “Львівська політехніка”
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1.8.     Керівництво роботою НКЦ здійснює завідувач, який призначається наказом Ректора
Університету з числа працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-
методичної і організаційної роботи у вищих навчальних закладах.

1.9.  Завідувач НКЦ безпосередньо підпорядковується Ректору Національного
університету “Львівська політехніка”.

1.10.  Основними обов’язками завідувача НКЦ є:
– щорічне складання планів роботи НКЦ;
– організація консультацій та додаткових навчальних послуг;

 – контроль за забезпеченням бібліотеки НКЦ підручниками, навчальними
посібниками і методичними матеріалами;

– контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку НКЦ;
– облік і контроль за виконанням викладачами навчальної роботи;
– контроль за своєчасним виконанням освітньо-професійних програм та планів;
– проведення роз’яснювальної роботи в засобах масової інформації з питань умов

прийому до Університету, форм навчання тощо;
– участь в організації набору до Університету;
– забезпечення НКЦ приміщенням і необхідним обладнанням.

1.11. Методист(и) та інспектор(и) зараховуються на роботу в НКЦ наказом Ректора
Університету згідно з штатним розписом НКЦ.

1.12.  Методист (інспектор) НКЦ протягом навчального року зобов’язаний:
– проводити профорієнтаційну роботу з питань вступу до Університету;
– доводити до відома екстернів та студентів розклад настановних та заліково-
екзаменаційних сесій;

– виписувати, реєструвати і видавати викладачам перед початком екзаменів та залі-
ків відомості або атестаційні листи;

– вести контроль за своєчасною оплатою за навчання;
– заносити у навчальні картки екстернів, студентів та слухачів результати складання
екзаменів, заліків та інших видів підсумкового контролю, а також іншу інформацію,
передбачену інструкцією по діловодству;

– вести облік посеместрової успішності екстернів, студентів та слухачів;
– після закінчення кожної заліково-екзаменаційної сесії збирати залікові книжки
і звіряти відповідність внесених у них записів з оцінками у заліково-екзаменаційних
відомостях, один екземпляр яких зберігається у НКЦ;

– видавати і приймати навчально-методичну літературу;
– заносити результати успішності у комп’ютерну базу даних;
– після закінчення сесії передавати на електронних носіях інформацію в Університет.

3. ДОКУМЕНТАЦІЯ НКЦ

В комплект документації НКЦ входять:
1.    Ліцензія на проведення освітньої діяльності НКЦ Національного університету

“Львівська політехніка”.
2.     Сертифікат про державну акредитацію за IV рівнем Національного університету

“Львівська політехніка”.
3.      Положення про навчально-консультаційний центр.
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4.       Положення про екстернат.
5.      Положення про заочну форму навчання.
6.      Положення про післядипломну освіту.
7.         Положення про організацію навчального процесу студентів, екстернів та слухачів в НКЦ.
8.      Договір про оренду приміщень.
9.       Навчальні плани, затверджені Науково-методичною Радою Університету.
10.     Індивідуальні освітньо-професійні програми.
11.        Розклади настановних та заліково-екзаменаційних сесій, затверджені в установленому

порядку.
12.     Розклад додаткових занять за бажанням екстернів.
13.      Робочі програми навчальних дисциплін.
14.     Накази на зарахування.
15.     Навчальні картки екстернів, студентів та слухачів.
16 .      Перелік апаратного та програмного забезпечення комп’ютерного навчального класу.
17.       Інструкція про заходи техніки безпеки і підтримання протипожежного режиму НКЦ.
18.     Наказ по Університету про вартість навчання.
19.     Копії кошторисів оплати за навчання.
20.     Список навчально-методичної літератури.
21.      Копії договорів про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації

або надання додаткових освітніх послуг.
22.    Правила внутрішнього розпорядку НКЦ.

4. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1.     Контроль за діяльністю НКЦ здійснює Ректор Національного університету
“Львівська політехніка”.

4.2.    НКЦ ведуть облік своєї діяльності і звітують у встановленому порядку.

5. ЛІКВІДАЦІЯ НКЦ

5.3.   Припинення діяльності НКЦ здійснюється у формі реорганізації або ліквідації
наказом Міністерства освіти і науки України за поданням Ректора Університету.
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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Структурний  підрозділ “Мала технічна академія наук учнівської молоді”
функціонує при Національному університеті “Львівська політехніка” (надалі —
Університет) за сприяння  Головного управління науки і освіти Львівської
облдержадміністрації з  метою розширення наукового світогляду учнівської
молоді, розвитку інтелекту школярів, виявлення , розвитку і підтримки
обдарованої молоді. Основним напрямом діяльності Малої технічної академії
наук учнівської молоді є дослідницько-експериментальний напрям, що передбачає
залучення  вихованців (учнів, слухачів) до науково-дослідницької, експе-
риментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки,
техніки, культури і мистецтва під керівництвом вчених, педагогів, інженерно-
технічних працівників Університету.

1.2. Головними завданнями Малої технічної академії наук Національного університету
“Львівська політехніка” є:

– реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;
– виявлення, розвиток і підтримка обдарованої молоді, стимулювання її творчого

потенціалу, розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності
вихованців (учнів, слухачів);

– створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб
учнівської молоді в позашкільній освіті, організації її оздоровлення, дозвілля і
відпочинку;

– задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно
до їх інтересів і здібностей;

– формування у вихованців (учнів, слухачів) національної самосвідомості, активної
громадянської позиції, мотивації здорового способу життя;

– надання загальноосвітнім навчальним закладам методичної допомоги з питань роботи
з обдарованою молоддю;

– просвітницька діяльність.
1.3. Мала технічна академія наук учнівської молоді Національного університету

“Львівська політехніка” у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну
освіту”, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства освіти і науки України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, Положенням про позашкільний навчальний

ПОЛОЖЕННЯ
про Малу технічну академію наук учнівської молоді
Національного університету “Львівська політехніка”
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заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р.
№ 433, Положенням про малу академію наук учнівської молоді, затвердженим
наказом Міністерства освіти і науки України 09.02.2006 р. № 90 та цим Положенням.

1.4. Мова навчання і виховання у Малій технічній академії наук учнівської молоді
Національного університету “Львівська політехніка” є  українською , що
визначається Конституцією України і відповідним законом України.

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЛОЇ ТЕХНІЧНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

2.1. Створення, реорганізація та ліквідація Малої технічної академії наук учнівської
молоді Національного університету “Львівська політехніка” здійснюються
відповідно до законодавства.

2.2. Мала технічна академія наук учнівської молоді Національного університету
“Львівська політехніка” є  його структурним підрозділом і діє на підставі
Положення затвердженого Ректором.

2.3. Мала технічна академія наук учнівської молоді Національного університету “Львівська
політехніка” за необхідності може створювати філії – структурно відокремлені
підрозділи, що перебувають поза межами розташування Університету і виконують
таку саму освітню діяльність, як і Мала технічна академія наук загалом або за
окремими його напрямами.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
В МАЛІЙ ТЕХНІЧНІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

3.1. Мала технічна академія наук учнівської молоді Національного університету “Львівська
політехніка” проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, орга-
нізаційно-масову та профорієнтаційну роботу.

3.2. Структура та штати  Малої технічної академії наук  учнівської молоді
Національного університету “Львівська політехніка” розробляються її керівником
відповідно до встановлених нормативів і затверджуються Ректором Університету.
Структурними підрозділами Малої технічної академії наук учнівської молоді
Національного університету “Львівська політехніка” можуть бути філії, відділи,
кабінети, центри, лабораторії, постійно діючі та тимчасові виставки, оздоровчі та
профільні табори, бібліотеки, спеціалізовані та творчі майстерні та інші підрозділи,
що передбачені Положенням.

3.3. Підготовка вихованців Малої технічної академії наук учнівської молоді
Національного університету “Львівська політехніка” здійснюється за навчальними
програмами, які можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що
передбачають індивідуальне навчання вихованців, учнів, слухачів у гуртках,
групах та творчих об’єднаннях.

3.4. Середня наповнюваність гуртків, груп та творчих об’єднань у Малій технічній
академії наук учнівської молоді Національного університету “Львівська політехніка”
становить, як правило, 10–15 вихованців (учнів, слухачів).
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Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань установ-
люється директором Малої технічної академії наук учнівської молоді Національного
університету “Львівська політехніка” залежно від профілю, навчальних планів і
програм та навчально-наукового рівня вихованців (учнів, слухачів) і становить не
більше як 25 вихованців (учнів, слухачів).

3.5. Індивідуальне навчання у Малій технічній академії наук учнівської молоді
Національного університету “Львівська політехніка” організовується відповідно
до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в
позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки України від 11.08.2004 р. № 651 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.08.2004 р. за № 1036/9635.

3.6. Навчально-виховний процес у Малій технічній академії наук учнівської молоді
Національного університету “Львівська політехніка” здійснюється диференційовано
(відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей,
стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова
робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар,
курси, читання, вікторина, змагання, олімпіади, конкурси, огляди, виставки,
оздоровчі збори, екскурсії, практична робота в лабораторіях, майстернях, а також
з використанням інших форм, включаючи очно-заочну та дистанційну форму
навчання.
Мала технічна академія наук учнівської молоді Національного університету
“Львівська політехніка” може залучати до участі в організаційно-масових заходах
позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші
заклади та організації.

3.7. До Малої технічної академії наук учнівської молоді Національного університету
“Львівська політехніка” зараховуються учні 9–10-х класів загальноосвітніх середніх
шкіл, а також професійно-технічних навчальних закладів різних типів, студенти
вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, які мають досвід дослідницької,
пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки,
мистецтва і беруть участь у наукових експедиціях, всеукраїнських та міжнародних
наукових програмах та проектах, у масових наукових заходах (конкурсах, турнірах,
конференціях) і мають свої опубліковані роботи у різних друкованих органах.
Зарахування до Малої технічної академії наук учнівської молоді Національного
університету “Львівська політехніка” може здійснюватися як на безконкурсній
основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються Університетом.
Зарахування учнів 9-х класів до Малої технічної академії наук учнівської молоді
Національного університету “Львівська політехніка” може здійснюватися протягом
навчального року (у міру закінчення комплектування гуртків, секцій, груп та
інших творчих об’єднань).
До Малої технічної академії наук учнівської молоді Національного університету
“Львівська політехніка” зараховуються учні віком, як правило, від 14 років.

3.8. Навчальний рік у Малій технічній академії наук учнівської молоді Національного
університету “Львівська політехніка” починається 1  жовтня . Тривалість
навчального року встановлюється Міністерством освіти і науки України.
Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період
з 1 до 30 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи або
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іншого творчого об’єднання Малої технічної академії наук учнівської молоді
Національного університету “Львівська політехніка”.

3.9. У канікулярні, святкові та неробочі дні Мала технічна академія наук учнівської
молоді Національного університету “Львівська політехніка” працює за окремим
планом, затвердженим директором.

3.10. Тривалість одного заняття (уроку) у Малій технічній академії наук учнівської
молоді Національного університету “Львівська політехніка” визначається
навчальними планами і становить 45 хвилин.
Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника гуртка,
групи або іншого творчого об’єднання і визначаються режимом щоденної роботи
закладу.
Початок і закінчення занять, заходів визначаються керівниками секцій у погодженні
з директором Малої технічної академії наук учнівської молоді Національного
університету “Львівська політехніка” відповідно до режиму роботи закладу та
правил внутрішнього трудового розпорядку з  урахуванням допустимого
навантаження вихованців (учнів, слухачів).

3.11. Гуртки, групи та інші творчі об’єднання Малої технічної академії наук учнівської
молоді Національного університету “Львівська політехніка” класифікуються за
трьома рівнями:
1 – початковий. Це творчі об’єднання, де вихованці (учні, слухачі) отримують

загальні знання з основ наук, набувають навички з пошукової, дослід-
ницької, експериментальної роботи, беруть участь у написанні творчих
рефератів , визначають  тему своє ї пошукової, експериментально-
дослідницької роботи;

2 – основний. Це творчі об’єднання, де вихованці (учні, слухачі) отримують
знання, практичні уміння і навички для самостійного оволодіння науковими
і технічними знаннями понад обсяги навчальних програм загальноосвітніх
навчальних закладів; розвивають свої інтереси та нахили до наукових
досліджень, творчої роботи за певною тематикою; поглиблюють знання з
базових дисциплін; задовольняють потреби в професійній орієнтації; беруть
активну участь у практичних, наукових експедиціях, олімпіадах, виставках,
конкурсах, зустрічах з науковими працівниками, винахідниками, діячами
культури та мистецтва; захищають творчі наукові роботи;

3 –   вищий. Це творчі об’єднання за інтересами для вихованців (учнів, слухачів),
які проводять  дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з
різних проблем науки, техніки, мистецтва; беруть  участь у наукових
експедиціях, всеукраїнських та міжнародних наукових програмах та проектах,
у масових наукових  заходах (конкурсах,  турнірах,  конференціях),
опубліковують свої роботи у різних друкованих органах.

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності
творчого об’єднання, його чисельний склад, обирається навчальна програма.

3.12.  У Малій технічній академії наук учнівської молоді Національного університету
“Львівська політехніка” працюють такі секції та відділення:
•Архітектури, дизайну, реставрації творів мистецтва;
•Будівництва та інженерії довкілля;
•Геодезії, картографії та землеустрою;
• Інженерної механіки, транспорту, зварювання;
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• Екології, фармації, біотехнології, хімічної технології, харчових технологій та
інженерії;
• Прикладної математики, прикладної фізики, інженерного матеріалознавства,
інформатики;
• Телекомунікацій та електроніки:
– радіоелектроніки;
– мікроелектроніки;
– оптоелектроніки;
– біотехнічні та медичні апарати та системи;

• Комп’ютингу:
– програмна інженерія;
– інженерія даних та знань;
– інформаційні технології та системи;

• Енергетики та систем керування:
– комплексні методи розрахунку лінійних те нелінійних електричних кіл;
– електромеханічні системи автоматизації та електроприводу;
– автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології;

• Комп’ютерних технологій та інформаційно-вимірювальних систем:
– інформаційна безпека та захист інформації;
– метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка;
– приладобудування.

3.13. Секції працюють  на базі навчально-наукових інститутів Національного
університету “Львівська політехніка” за річним планом роботи, затвердженим
керівниками інститутів та директором Малої технічної академії наук учнівської
молоді Національного університету “Львівська політехніка”.

3.14. Мала технічна академія наук учнівської молоді Національного університету
“Львівська політехніка” може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших
творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-
технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів,
підприємств, організацій, наукових установ, відповідно до укладених угод із
зазначеними закладами та установами.

3.15.  З метою розвитку і підтримки стійких інтересів вихованців (учнів, слухачів),
їх обдарувань і самовизначення щодо майбутньої професії Мала технічна академія
наук учнівської молоді Національного університету “Львівська політехніка” може
проводити  роботу спільно з  науково-дослідними  установами , творчими
організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для
творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи тощо.

3.16. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців (учнів, слухачів),
підтримки їх професійних навичок Мала технічна академія наук учнівської молоді
Національного університету “Львівська політехніка” за умови дотримання правил
охорони праці й техніки безпеки може організовувати виконання замовлень
підприємств, установ, організацій на виготовлення продукції, виконання робіт.
При цьому характер і зміст робіт повинні сприяти формуванню й удосконаленню
знань і умінь, передбачених навчальними програмами.
У випадках, передбачених законодавством України, Мала технічна академія наук
учнівської молоді Національного університету “Львівська політехніка” має право
надання платних послуг з певних видів діяльності після отримання у встановленому
порядку відповідних ліцензій.
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3.17. Мала технічна академія наук учнівської молоді Національного університету
“Львівська політехніка” проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану
на вдосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та
інших творчих об’єднань.
З метою удосконалення системи навчання і виховання у Малій академії наук
учнівської молоді Національного університету “Львівська політехніка” можуть
створюватись методичні ради, комісії, до складу яких включаються педагогічні
працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.

3.18. Згідно з рішенням засновника, на підставі відповідних угод Мала технічна
академія наук учнівської молоді Національного університету “Львівська політехніка”
може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам,
навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

3.19. За результатами навчання Мала технічна академія наук учнівської молоді Національного
університету “Львівська політехніка” видає своїм випускникам документ про
позашкільну освіту, зразок якого затверджується Університетом. Випускники Малої
технічної академії наук Національного університету “Львівська політехніка”, які
виявили бажання навчатися в Університеті, зараховуються на навчання відповідно
до Правил прийому, затверджених Приймальною комісією Університету.

4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 МАЛОЇ ТЕХНІЧНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Малій технічній академії наук учнівської
молоді Національного університету “Львівська політехніка” є:
– вихованці (учні, слухачі);
– директор;
– науково-педагогічні працівники, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного
процесу;
– батьки або особи, які їх заміняють;
– представники підприємств, установ та організацій, які беруть  участь у
навчально-виховному процесі.

4.2. Вихованці (учні, слухачі) Малої технічної академії наук Національного університету
“Львівська політехніка” можуть мати статус слухачів, кандидатів в члени або
дійсних членів Малої технічної академії наук учнівської молоді Національного
університету “Львівська політехніка”.
Слухачами Малої технічної академії наук можуть бути учні загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладів різних типів, студенти вищих навчальних
закладів І–ІІ рівнів акредитації, які проводять дослідницьку, пошукову та
експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва.
Кандидатами в члени Малої технічної академії наук учнівської молоді Національного
університету “Львівська політехніка” можуть стати учні, які навчаються в гуртках,
групах та інших творчих об’єднаннях основного рівня.
Дійсними членами Малої технічної академії наук учнівської молоді Національного
університету “Львівська політехніка” можуть стати кандидати у члени Малої
технічної академії наук учнівської молоді, які навчаються в гуртках, групах або
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інших творчих об’єднаннях вищого рівня не менше 2–3-х років, є призерами
обласних, всеукраїнських конкурсів, олімпіад, турнірів.
Кандидатів і дійсних членів затверджує президія Малої технічної академії наук учнівської
молоді Національного університету “Львівська політехніка”, до складу якої входять:
– директор;
– керівники секцій;
– науково-педагогічні працівники, спеціалісти, залучені до навчально-виховного
процесу;
– батьки або особи, які їх заміняють;
– представники наукових установ, підприємств та організацій, які беруть участь
у навчально-виховному процесі.

4.3. Права та обов’язки вихованців (учнів, слухачів), педагогічних працівників Малої
технічної академії наук учнівської молоді та батьків або осіб, які їх заміняють,
визначаються Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про
позашкільну освіту” та Положенням про позашкільний навчальний заклад,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. №433.

4.4. Керівники секцій, гуртків, груп та інших творчих об’єднань Малої технічної
академії наук учнівської молоді Національного університету “Львівська політехніка”
працюють  відповідно до режиму роботи  академії та розкладу занять ,
затвердженого її директором.

5. УПРАВЛІННЯ МАЛОЮ ТЕХНІЧНОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

5.1. Керівництво Малою технічною академією наук учнівської молоді Національного
університету “Львівська політехніка” здійснюється директором, яким може бути
професор або доцент університету, що має науковий  ступінь доктора або
кандидата наук і досвід організаційно-методичної роботи.

5.2. Директор призначається  на посаду і звільняється з посади відповідно до
законодавства Ректором Національного університету “Львівська політехніка”.

5.3. Директор Малої технічної академії наук учнівської молоді:
– здійснює керівництво педагогічним колективом, визначає структуру закладу,
забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови
для підвищення фахового рівня працівників;
– організовує навчально-виховний процес;
– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань,
умінь та навичок вихованців (учнів, слухачів);
– створює необхідні умови для здобуття вихованцями (учнями, слухачами)
позашкільної освіти;
– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та
протипожежних норм, техніки безпеки;
– представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає
перед Ректором за результати діяльності закладу;
– дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників
культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій , інших
юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;
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– забезпечує додержання прав вихованців (учнів, слухачів) на захист від будь-
яких форм фізичного або психічного насильства;
– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
– затверджує посадові обов’язки працівників академії.

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА МАЛОЇ ТЕХНІЧНОЇ

АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ  “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

6.1. Фінансування Малої технічної академії наук учнівської молоді Національного
університету “Львівська політехніка” здійснюється Університетом та за рахунок
джерел фінансування, не заборонених законодавством.

6.2. Мала технічна академія наук учнівської молоді Національного університету “Львівська
політехніка” у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має
право:
– розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності за
погодженням з Ректором;
– користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких вона розташована;
– розвивати  власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих,
профільних таборів, туристичних баз;
– виконувати інші дії, що не суперечать законодавству.

7. ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛОЇ ТЕХНІЧНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО

СПІВРОБІТНИЦТВА

7.1.  Мала технічна академія наук учнівської молоді Національного університету
“Львівська політехніка” має  право проводити  міжнародний  учнівський та
педагогічний  обмін  у межах освітніх програм, проектів, брати  участь  у
міжнародних заходах.

7.2.  Мала технічна академія наук учнівської молоді Національного університету
“Львівська політехніка” має  право укладати  угоди про співробітництво,
установлювати прямі відносини з органами управління освітою, навчальними
закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими
об’єднаннями інших країн у порядку, установленому законодавством.

8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ МАЛОЇ ТЕХНІЧНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

8.1.  Реорганізація або ліквідація Малої технічної академії наук учнівської молоді
Національного університету “Львівська політехніка” відбувається за рішенням
Ректора Національного університету “Львівська політехніка” шляхом видання
відповідного наказу.
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РЕГЛАМЕНТ
виборів делегатів Конференції трудового колективу
Національного університету “Львівська політехніка”

1.     Конференція трудового колективу (надалі Конференція) є найвищим виборним
колегіальним органом самоврядування Університету. Загальна чисельність делегатів
Конференції від працівників становить 240 осіб. Особи, що навчаються, входять до
складу делегатів Конференції згідно з законом України “Про вищу освіту”. Не
менше ніж 75 % делегатів Конференції становлять науково-педагогічні, наукові та
педагогічні працівники.

2.    Делегатів обирають таємним голосуванням на загальних зборах працівників
структурних підрозділів Університету (кафедр разом з їх науковими лабораторіями
та інших підрозділів) за квотами, визначеними ухвалою Конференції попереднього
скликання. Перелік структурних підрозділів наведений у Додатку до ухвали
Конференції про затвердження квот представництва.

3.        Організацію та проведення зборів в структурних підрозділах забезпечують керівники
цих підрозділів. Дотримання вимог цього регламенту контролюють члени
Організаційного комітету із проведення виборів делегатів Конференції (надалі –
Оргкомітет). Склад Оргкомітету затверджується Коференцією попереднього
скликання.

4.     Для проведення зборів учасники зборів обирають голову, секретаря та лічильну
комісію. На зборах присутній делегований член Оргкомітету.

5.         Збори працівників структурного підрозділу повноважні, а ухвали цих зборів чинні,
якщо в них беруть участь не менше 2/3 спискового складу учасників зборів. Кожен
учасник зборів під час голосування має один голос.

6.     Взірець бюлетеня для таємного голосування наведено у Додатку 1. Голосування
здійснюється через викреслення “ЗА” або “ПРОТИ” у рядку бюлетеня, де наведено
прізвище, ім’я та по батькові кандидата. Кількість поданих “ЗА” голосів у бюлетені
не може перевищувати квоту підрозділу. Голос, поданий за кандидата, вважається
недійсним, якщо у бюлетені проти прізвища кандидата не викреслено ані “ЗА”, ані
“ПРОТИ”, або викреслено і “ЗА”, і “ПРОТИ”.

7.      Регламент зборів працівників структурного підрозділу включає:
7.1. Висунення кандидатур. Особа, кандидатура якої висунена, не може головувати
на зборах.
7.2. Обговорення кандидатур та відкрите голосування про внесення їх в бюлетень
для таємного голосування.
7.3. Вибори шляхом таємного голосування.
7.4. Затвердження відкритим голосуванням ухвали про обрання делегатів
Конференції.
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8.        Особа вважається обраною делегатом Конференції, якщо за неї проголосувало понад 50 %
учасників зборів, які взяли участь у таємному голосуванні. Якщо кількість таких осіб
перевищує встановлену квоту підрозділу, то обраними вважаються особи, які набрали
більшу кількість голосів. Якщо декілька осіб набрали однакову кількість голосів, то
вищий пріоритет має особа із вищим науковим ступенем, за рівності наукових ступенів –
із вищим вченим званням, а за рівності наукових ступенів та вчених звань проводиться
повторне обговорення, внесення у бюлетень і таємне голосування тільки щодо цих
претендентів. Бюлетені для повторного голосування повинні мати відмітку “Повторне
голосування”. Повторне голосування визначає пріоритети осіб із однаковим рейтингом,
отриманим за результатами першого таємного голосування.

9.     Якщо після проведення таємного голосування виявиться, що квота структурного
підрозділу не вичерпана, то на цих же зборах процедура виборів продовжується
до заповнення встановленої квоти делегатів Конференції.

10.     Голова та секретар зборів на наступний день після проведення зборів подають до
Оргкомітету (к.228 г.к.) такі документи:
10.1. список працівників, повноважних до участі в зборах, з відмітками про
реєстрацію та із підписами про отримання бюлетенів для таємного голосування;
10.2. протоколи № 1 і № 2 лічильної комісії;
10.3. список обраних делегатів Конференції, підписаний головою та секретарем
зборів;
10.4. бюлетені, використані для таємного голосування;
10.5. погашені невикористані бюлетені.

Примітка. Працівник структурного підрозділу – це особа, що є штатним працівником
Університету, працює у цьому підрозділі та трудова книжка якої зберігається у відділі
кадрів Університету. Директор навчально-наукового інституту або завідувач кафедри
такого інституту вважаються штатними працівниками Університету.

Прізвище, ім’я, по  батькові Вчене звання, 
науковий 
ступінь 

Результат 
голосування 

1 

2 

3 

4 

5 

 ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ЗА 

ПРОТИ 

ПРОТИ 

ПРОТИ 

ПРОТИ 

ПРОТИ 

Додаток 1
Взірець бюлетеня для таємного  голосування
на зборах працівників структурного підрозділу

Підрозділ______________________________________________________________________

БЮЛЕТЕНЬ
для таємного  голосування на виборах делегатів

Конференції трудового колективу Львівської політехніки

Примітка. У кожному рядку залишити незакресленою позицію ЗА або ПРОТИ, яка відповідає
волевиявленню того, хто голосує. Кількість поданих “ЗА” голосів у бюлетені не може
перевищувати квоту підрозділу
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РЕГЛАМЕНТ ВИБОРІВ
до Вченої ради Національного університету

“Львівська політехніка”

1. ПРЕДСТАВНИЦТВО У ВЧЕНІЙ РАДІ
УНІВЕРСИТЕТУ

До Вченої ради Національного університету “Львівська політехніка” (надалі – Університет,
або Львівська політехніка) входять за посадою:

– Ректор;
– Перший проректор;
– проректор з навчально-виробничої роботи;
– проректор з наукової роботи;
– проректор з економічних питань – головний бухгалтер;
– директор науково-технічної бібліотеки Університету;
– начальник Військового інституту;
– голови Вчених рад інститутів та голови Педагогічних рад коледжів, технікумів і
ліцеїв;

– голова профспілкового комітету найчисельнішої профспілки працівників
Університету;

– голова Ради молодих науковців Університету;
– вчений секретар Університету, який виконує функції секретаря Вченої ради.

Навчально-наукові інститути представлені у Вченій раді Університету головами Вчених
рад цих інститутів, факультети Військового інституту – начальниками цих
факультетів.

Кожна кафедра навчально-наукового інституту представлена у Вченій раді Університету
однією виборною особою. Голови Вчених рад інститутів балотуються як виборні
особи від кафедр, на яких вони працюють, і є, у випадку їх обрання, представниками
цих кафедр у Вченій раді Університету.

Ректор як Голова Вченої ради Університету кооптує до складу Вченої ради Університету
представників структурних підрозділів, які не мають у своєму складі кафедр.

Органи студентського самоврядування делегують до Вченої ради Університету 7
представників.

Виборними членами Вченої ради Університету (крім студентів та аспірантів) можуть
бути тільки особи з науковими ступенями і вченими званнями, які є штатними
працівниками Університету. При цьому науково-педагогічні працівники повинні
становити не менше ніж 75 % від загальної кількості членів Вченої ради;
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2. ВИБОРИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ
УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Загальні положення
Вибори членів Вченої ради Університету з числа працівників здійснюються Конференцією

колективу Університету (надалі Конференція), а членів ради – представників осіб,
які навчаються, – найвищим органом студентського самоврядування  –
Конференцією академічних груп. Висунення кандидатур від працівників
проводиться на зборах науково-педагогічних та наукових працівників навчально-
наукових інститутів (крім Військового інституту). Організацію та проведення
зборів в інститутах забезпечують директори цих інститутів, а дотримання вимог
цього регламенту контролють члени Організаційного комітету із проведення
виборів до Вчених рад (надалі – Оргкомітет), делеговані на збори. Склад Оргкомітету
затверджується Вченою радою Університету попереднього скликання.

Збори працівників інституту повноважні, а ухвали цих зборів чинні, якщо в них беруть
участь не менше 2/3 спискового складу учасників зборів. Результати таємного
голосування чинні, якщо у голосуванні взяли участь не менше 2/3 спискового
складу учасників зборів. Кожен учасник зборів під час голосування має один
голос.

2.2. Організація та проведення визначення претендентів
до Вченої ради Університету

Висунення кандидатур членів Вченої ради відбувається протягом двох етапів – визначення
претендентів від кафедр та вибір кандидатур з числа цих претендентів на зборах
науково-педагогічних та наукових працівників навчально-наукових інститутів.

Висунення та обговорення претендентів до Вченої ради Університету здійснюється на
засіданнях кафедр. На засіданні кафедри головує завідувач кафедри, а у разі
висунення його претендентом до Вченої ради Університету – працівник кафедри із
числа професорів або доцентів, обраний відкритим голосуванням більшістю голосів
учасників засідання.

У засіданні кафедри з цього питання беруть участь науково-педагогічні та наукові
працівники кафедри: завідувач кафедри, професори, доценти і викладачі кафедри,
наукові працівники лабораторій кафедри та наукові працівники інститутських
наукових лабораторій, наукові керівники яких працюють на кафедрі. Кожен учасник
засідання кафедри під час голосування має один голос.

Взірець бюлетеня для таємного голосування наведено у Додатку 1. Голосування
здійснюється через викреслення “ЗА” або “ПРОТИ” у рядку бюлетеня, де наведено
прізвище, ім’я та по батькові кандидата. Голос, поданий за претендента, вважається
недійсним, якщо у бюлетені проти прізвища кандидата не викреслено ані “ЗА”, ані
“ПРОТИ”, або викреслено і “ЗА”, і “ПРОТИ”.

Ухвала засідання кафедри є чинною, якщо за неї проголосувало більше половини учасників
засідання, а в засіданні та у таємному голосуванні брали участь не менше 2/3
спискового складу учасників засідання.
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Рекомендується висунути декілька претендентів для резерву. Результати таємного
голосування визначають рейтинг претендентів за кількістю голосів, поданих за
конкретного претендента. Претендент, який здобув найвищий рейтинг, вважається
основним, інші претенденти – резервними у послідовності, визначеній зменшенням
рейтингу. Якщо декілька претендентів здобули однаковий рейтинг, то вищий
пріоритет має особа із вищим науковим ступенем, за рівності наукових ступенів – із
вищим вченим званням, а за рівності наукових ступенів та вчених звань проводиться
повторне обговорення, внесення у бюлетень і таємне голосування тільки щодо цих
претендентів. Бюлетені для повторного голосування повинні мати відмітку
“Повторне голосування”. Повторне голосування визначає пріоритети осіб із
однаковим рейтингом, отриманим за результатами першого таємного голосування.

Висунення претендентів оформляється протоколом засідання кафедри із обов’язковим
наведенням результатів таємного голосування (Додаток 2).

2.3. Організація та проведення висунення кандидатів
до Вченої ради Університету

Регламент зборів працівників інституту включає:
1.       Представлення претендентів, висунених кафедрами.
2.        Обговорення представлених претендентів та відкрите голосування про внесення їх

в бюлетень для таємного голосування.
3.       Вибори шляхом таємного голосування.
4.          Затвердження відкритим голосуванням ухвали про висунення кандидатів до Вченої

ради Університету.
Для обговорення та відкритого голосування про внесення претендентів у бюлетень для

таємного голосування кожна кафедра представляє одного з претендентів, починаючи
від основного. Претендент вводиться у бюлетень для таємного голосування, якщо
за нього проголосувало більше половини учасників зборів.

У разі відхилення претендента в результаті відкритого голосування (половина або більше
половини учасників зборів голосує ПРОТИ введення прізвища претендента до
бюлетеня) пропонується новий претендент із числа визначених засіданням кафедри
як резервні (у послідовності зменшення рейтингу).

Особа вважається обраною кандидатом до Вченої ради Університету, якщо за неї
проголосувало більше половини учасників зборів, які взяли участь у таємному
голосуванні. Взірець бюлетеня для таємного голосування наведено в Додатку 3.

При необранні повного складу представництва підрозділу до Вченої ради Університету
відбувається представлення кафедрами, квоти яких не заповнені, нових претендентів
із числа резервних, їх обговорення та таємне голосування зборів по цих претендентах.

Голова та секретар зборів на наступний день після проведення зборів подають до
Оргкомітету такі документи:

– список працівників, повноважних до участі в зборах, з відмітками про реєстрацію
та із підписами про отримання бюлетенів для таємного голосування;

– протоколи №1 і №2 лічильної комісії;
– протокол зборів науково-педагогічних та наукових працівників інституту про
обранння кандидатів до Вченої ради Університету, підписаний головою та
секретарем зборів (Додаток 4);

– бюлетені, використані для таємного голосування;
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– погашені невикористані бюлетені;
– протоколи засідань відповідних кафедр про висунення претендентів до Вченої
ради Університету.

2.4. Організація та проведення виборів членів
Вченої ради Університету

Регламент виборів членів Вченої ради Університету Конференцією включає:
1.        Представлення кандидатур, висунених навчально-науковими інститутами.
2.       Обговорення представлених кандидатур від навчально-наукових інститутів та від-

крите голосування про внесення їх в бюлетень для таємного голосування.
3.       Вибори шляхом таємного голосування.
4.    Затвердження відкритим голосуванням ухвали про обрання членів Вченої ради

Університету.
Особа вважається обраною до складу Вченої ради Університету, якщо за неї проголосувало

більше половини делегатів Конференції, які взяли участь у таємному голосуванні.
Взірець бюлетеня для таємного голосування наведено в Додатку 5.

При необранні ПОВНОГО складу представництва навчально-наукового інституту до
Вченої ради Університету відбувається повторне висунення необхідних кандидатур
від інституту згідно з цим Регламентом.

Головуючий на Конференції та секретар на наступний день після проведення Конференції
подають до Оргкомітету такі документи:

– список делегатів Конференції з відмітками про реєстрацію та із підписами про
отримання бюлетенів для таємного голосування;

– протоколи № 1 і № 2 лічильної комісії;
– список обраних членів Вченої ради Університету, підписаний Головуючим на
Конференції та секретарем;

– бюлетені, використані для таємного голосування;
– погашені невикористані бюлетені.

Примітки:
1. Навчально-науковий інститут – це інститут, до складу якого входять кафедри.
2. Працівник навчально-наукового інституту – це особа, що є штатним працівником

Університету, працює у підрозділах відповідного інституту та трудова книжка якої
зберігається у відділі кадрів Університету. Директор інституту та завідувач кафедри,
яка входить до складу інституту, вважаються штатними працівниками Університету.

3. Науково-педагогічний працівник навчально-наукового інституту – це особа, яка
працює в Університеті на штатній посаді, віднесеній чинними нормативними
документами до науково-педагогічних посад:  викладача-стажиста, асистента,
викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, проректора,
ректора.

4. Науковий працівник навчально-наукового інституту – це особа, яка працює в
Університеті на штатній посаді, віднесеній чинними нормативними документами до
наукових посад: молодшого наукового, наукового, старшого наукового, провідного
наукового, головного наукового співробітника, завідувача науково-дослідної
лабораторії, завідувача науково-дослідного відділу, начальника науково-технічного
центру.
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Взірець бюлетеня для таємного голосування на Конференції

БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування на виборах членів Вченої ради Львівської політехніки

Прізвище, ім’я, по батькові 

Вчене звання, 
науковий 
ступінь 

Підрозділ 

1. 
2. 
.......... 

  

Примітка. Незгода з обранням конкретного кандидата до Вченої ради Університету виражається викресленням
його прізвища, імені та по батькові у бюлетені.

Додаток 1
Взірець бюлетеня для таємного  голосування

на засіданні кафедри
___________________________________________________________________________________________
Інститут_______________ Кафедра_______________________

БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування із визначення претендентів

до  Вченої ради Львівської політехніки

Примітка. Проти кожного прізвища залишити незакресленою позицію, яка відповідає волевиявленню того, хто
голосує.

Прізвище, ім’я, по батькові 
Вчене звання, 
науковий 
ступінь 

Результат 
голосування 

1. 
2. 
....... 

 ЗА 
ЗА 

ПРОТИ 
ПРОТИ 

Взірець бюлетеня для таємного голосування на зборах інституту
___________________________________________________________________________________________
Інститут______________________________________

БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування на виборах кандидатів

до  Вченої ради Львівської політехніки

Прізвище, ім’я, по батькові 

Вчене звання, 
науковий 
ступінь 

Результат 
голосування 

1. 
2. 
......... 

 ЗА 
ЗА 

ПРОТИ 
ПРОТИ 

Примітка. Проти кожного прізвища залишити незакресленою позицію, яка відповідає волевиявленню того, хто
голосує.

Додаток 3

Додаток 5
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Äîäàòîê 2

Âç³ðåöü ôîðìè ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ êàôåäðè

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹

çàñ³äàííÿ êàôåäðè__________________________________________________________
³íñòèòóòó__________________________________________________________________

â³ä __________________ 20   ð.
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Äîäàòîê 4

Âç³ðåöü ôîðìè ïðîòîêîëó çáîð³â íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ
òà íàóêîâèõ ïðàö³âíèê³â íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó___________________

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹
çáîð³â íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ òà íàóêîâèõ ïðàö³âíèê³â

³íñòèòóòó__________________________________________________________________
â³ä __________________ 20   ð.
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РЕГЛАМЕНТ
визначення кандидатури на посаду

директора навчально-наукового інституту
в Національному університеті “Львівська політехніка”

Кандидатуру на посаду директора навчально-наукового інституту визначають на
конкурсних засадах. Терміни і порядок подання заяв на участь у конкурсі
оголошуються в засобах масової інформації.

1. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТІВ

Претендентами на посаду директора навчально-наукового інституту (надалі інституту)
можуть бути тільки особи з науковим ступенем доктора наук і/чи з вченим званням
професора.

2. ВИЗНАЧЕННЯ КАНДИДАТУРИ НА ПОСАДУ
ДИРЕКТОРА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ

2.1. Загальні положення

Визначення кандидатури на посаду директора інституту здійснює Конкурсна комісія
Університету з претендентів, рейтинг яких визначають збори колективу інституту.

Організацію та проведення зборів колективів інститутів забезпечують чинні директори
інститутів, а дотримання вимог цього регламенту контролюють члени Конкурсної
комісії Університету.

2.2. Організація та проведення зборів колективу інституту
з визначення рейтингу претендентів на посаду директора

навчально-наукового інституту

Регламент зборів колективу інституту включає:
1.        Оголошення списку претендентів на посаду директора інституту.
2.     Надання претендентами програм діяльності на посаді директора інституту, їх

обговорення та відкрите голосування про внесення претендентів в бюлетень для
таємного голосування.

3.        Визначення шляхом таємного голосування рейтингу претендентів на посаду дирек-
тора інституту.
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4.       Затвердження відкритим голосуванням ухвали про рейтинг претендентів.
На зборах колективу інституту присутній представник Конкурсної комісії Університету,

який не бере участі в голосуванні.
Рейтинг претендентів на посаду директора інституту визначається за підсумками таємного

голосування бюлетенями встановленого взірця (додаток 1). Таємне голосування
проводиться шляхом викреслювання “ЗА” чи “ПРОТИ” у бюлетені. Голос
вважається недійсним для претендента, якщо в рядку бюлетеня з його прізвищем
не викреслено ані “ЗА”, ані “ПРОТИ”, або викреслено і “ЗА” і “ПРОТИ”. Кожен
учасник зборів може підтримати одного чи кількох претендентів.

Результати таємного голосування чинні, якщо в голосуванні взяли участь не менше 2/3
спискового складу зборів колективу інституту.

Збори колективу рекомендують для подальшого розгляду претендентів, які набрали не
менше 30 % голосів від спискового складу зборів колективу.

Ухвала зборів про затвердження рейтингу претендентів, встановленого за результатами
таємного голосування, вважається чинною, якщо за нею проголосували понад
50 % спискового складу зборів.

Протоколи зборів (додаток 2) та лічильної комісії головуючий на зборах подає Ученому
секретареві Університету (кімн. 228 головного корпусу) на наступний день після
проведення зборів. Голова лічильної комісії передає після закінчення її роботи
бюлетені таємного голосування головуючому на зборах.

2.3. Визначення кандидатури на посаду
директора навчально-наукового інституту

Визначення кандидатури на посаду директора інституту здійснюється на засіданні
Конкурсної комісії Університету.

До складу Конкурсної комісії входять:
– представники ректорату;
– представники Вченої ради Університету;
– представники профспілкового комітету найчисельнішої профспілки працівників
Університету;

– представники виконавчих органів студентського самоврядування Університету;
– Учений секретар Університету.

Склад Конкурсної комісії Університету визначається наказом Ректора.
На засідання комісії запрошуються претенденти на посаду директора інституту. Не пізніше

як за три дні до засідання вони подають у Конкурсну комісію Університету
програми своєї діяльності як директора інституту у письмовому вигляді.

Після розгляду і обговорення програм діяльності претендентів Конкурсна комісія
Університету пропонує Ректору кандидатуру для призначення на посаду директора
навчально-наукового інституту.
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Примітки:
1. Навчально-науковий інститут – це інститут, до складу якого входять кафедри.
2 . Працівник навчально-наукового інституту – це особа, що є штатним працівником

Університету, працює у підрозділах відповідного інституту та трудова книжка якої
зберігається у відділі кадрів Університету. Директор інституту та завідувач кафедри, яка
входить до складу інституту, вважаються штатними працівниками Університету.

3 . Науково-педагогічний працівник навчально-наукового інституту – це особа, яка працює
в Університеті на штатній посаді, віднесеній чинними нормативними документами до
науково-педагогічних посад:  викладача-стажиста, асистента, викладача, старшого
викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, проректора, ректора.

4 . Науковий працівник навчально-наукового інституту – це особа, яка працює в Університеті
на штатній посаді, віднесеній чинними нормативними документами до наукових посад:
молодшого наукового, наукового, старшого наукового, провідного наукового, головного
наукового співробітника, завідувача науково-дослідної лабораторії, завідувача науково-
дослідного відділу, начальника науково-технічного центру.

Додаток 1

Інститут _______________________________

БЮЛЕТЕНЬ
таємного голосування з визначення рейтингу претендентів
на посаду директора навчально-наукового інституту

(збори колективу інституту
від ___ лютого 20   р., протокол № ___)

Примітка. У бюлетені залишити незакресленою позицію, що відповідає волевиявленню того, хто голосує.

Прізвище, ім’я, по  батькові Вчене звання, 
вчений ступінь 

Результат 
голосування 

1. 
2. 
... 

 ЗА 
ЗА 
ЗА 

ПРОТИ 
ПРОТИ 
ПРОТИ 
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РЕГЛАМЕНТ ВИБОРІВ
до Вчених рад навчально-наукових інститутів

Національного університету “Львівська політехніка”

1. ПРЕДСТАВНИЦТВО
У ВЧЕНІЙ РАДІ ІНСТИТУТУ

До Вченої ради навчально-наукового інституту (надалі – інститут) входять за посадою:
– директор інституту;
– заступники директора;
– завідувачі кафедр та керівники наукових підрозділів інститутського підпо-
рядкування;
– голова ради молодих науковців інституту.

Виборними членами Вченої ради інституту є:
– науково-педагогічні та наукові працівники підрозділів інституту з вченими
ступенями докторiв чи кандидатiв наук і з вченими званнями, обрані згідно з квотами
представництва цих підрозділів;
– студенти та аспіранти напрямів та спеціальностей підготовки, підпорядкованих
інституту, делеговані органами студентського самоврядування інституту згідно з
квотою представництва студентів та аспірантів.

Квота представництва виборних осіб від кафедр у Вченій раді інституту встановлена в
такий спосіб: одна особа від кожної кафедри і для кафедр із кількістю штатних
посад науково-педагогічних та наукових працівників понад 16 додатково по одній
особі від кожних наступних 16 штатних посад цих працівників кафедри. Остання
неповна шістнадцятка рахується як повна, якщо кількість штатних посад у неповній
шістнадцятці перевищує 8. При цьому до кількості штатних посад науково-
педагогічних та наукових працівників кафедри входять штатні посади наукових
працівників лабораторій кафедри та штатні посади наукових працівників інсти-
тутських лабораторій, наукові керівники яких працюють на кафедрі. В навчально-
наукових інститутах з великою кількістю науково-педагогічних і наукових
працівників Вчена рада інституту може встановити представництво від більшої
кількості штатних посад кафедр, щоб повний склад Вченої ради інституту не
перевищував 25 осіб.

Виборними членами Вченої ради інституту (крім студентів та аспірантів) можуть бути
тільки особи з науковими ступенями і вченими званнями, які є штатними
працівниками у підрозділах цього інституту.

Квота представництва студентів та аспірантів у Вченій раді інституту становить не більше
10 % від повного складу Вченої ради цього інституту; особовий склад студентів та
аспірантів у Вченій раді інституту переглядається на початку кожного навчального
року.
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2. ВИБОРИ ЧЛЕНІВ ВЧЕНОЇ РАДИ ІНСТИТУТУ

2.1. Загальні положенн

Вибори членів Вченої ради інституту проводяться на зборах науково-педагогічних та
наукових працівників навчально-наукових інститутів (крім Військового інституту).
Формування Вченої ради Військового інституту здійснюється за окремим
регламентом. Організацію та проведення зборів в інститутах забезпечують
директори цих інститутів, а дотримання вимог цього Регламенту контролюється
членами Організаційного комітету із проведення виборів до Вчених рад (надалі –
Оргкомітет), делегованими на збори. Склад Оргкомітету затверджується Вченою
радою Університету попереднього скликання.

Збори працівників інституту повноважні, а ухвали цих зборів чинні, якщо в них беруть
участь не менше 2/3 спискового складу учасників зборів. Результати таємного
голосування чинні, якщо у голосуванні взяли участь не менше 2/3 спискового
складу учасників зборів. Кожен учасник зборів під час голосування має один
голос.

2.2. Організація та проведення висунення кандидатур
членів Вченої ради інституту

Висунення та обговорення кандидатур членів Вченої ради інституту здійснюється на
засіданнях кафедр.

Організацію та проведення засідань кафедр для висунення кандидатур до Вченої ради
інституту здійснюють завідувачі відповідних кафедр. На засіданні кафедри головує
завідувач кафедри.

У засіданні кафедри з цього питання беруть участь науково-педагогічні та наукові
працівники кафедри: завідувач кафедри, професори, доценти і викладачі кафедри,
наукові працівники лабораторій кафедри та наукові працівники інститутських
наукових лабораторій, наукові керівники яких працюють на кафедрі. Кожен учасник
засідання кафедри під час голосування має один голос.

Кількість кандидатур визначається квотою представництва кафедри у Вченій раді
інституту.

Взірець бюлетеня для таємного голосування наведено у Додатку 1. Голосування
здійснюється через викреслення “ЗА” або “ПРОТИ” у рядку бюлетеня, де наведено
прізвище, ім’я та по батькові кандидата. Голос, поданий за кандидата, вважається
недійсним, якщо у бюлетені проти прізвища кандидата не викреслено ані “ЗА”, ані
“ПРОТИ”, або викреслено і “ЗА”, і “ПРОТИ”.

Ухвала засідання кафедри є чинною, якщо за неї проголосувало більше половини учасників
засідання, а в засіданні та у таємному голосуванні брали участь не менше 2/3
спискового складу учасників засідання.

Результати таємного голосування визначають рейтинг кандидатур за кількістю голосів,
поданих ЗА конкретну кандидатуру. Кандидатури (у межах визначеної квоти
представництва), які здобули найвищий рейтинг, вважаються основними, інші
кандидатури – резервними у послідовності, визначеній зменшенням рейтингу. Якщо
декілька кандидатур здобули однаковий рейтинг, то вищий пріоритет має
кандидатура особи із вищим науковим ступенем, за рівності наукових ступенів – із
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вищим вченим званням, а за рівності наукових ступенів та вчених звань проводиться
повторне обговорення, внесення у бюлетень і таємне голосування тільки щодо цих
кандидатур. Бюлетені для повторного голосування повинні мати відмітку
“Повторне голосування”. Повторне голосування визначає пріоритети осіб із
однаковим рейтингом, отриманим за результатами першого таємного голосування.

Висунення кандидатур оформляється протоколом засідання кафедри із обов’язковим
наведенням результатів таємного голосування (Додаток 2).

2.2. Організація
та проведення виборів

Регламент зборів працівників інституту включає:
1.        Представлення кандидатур, висунених кафедрами.
2.        Обговорення представлених кандидатур та відкрите голосування про внесення їх

у бюлетень для таємного голосування.
3.        Вибори шляхом таємного голосування.
4.     Затвердження відкритим голосуванням ухвали про обрання членів Вченої ради

інституту.
Для обговорення та відкритого голосування про внесення кандидатур у бюлетень для

таємного голосування кожна кафедра представляє кандидатури у кількості,
визначеній квотою представництва цієї кафедри у Вченій раді інституту, починаючи
від основних. Кандидатура вводиться у бюлетень для таємного голосування, якщо
ЗА неї проголосувало більше половини учасників зборів. Кількість кандидатур,
уведених до бюлетеня від конкретної кафедри, повинна відповідати квоті
представництва у Вченій раді інституту від цієї кафедри

У разі відхилення кандидатури в результаті відкритого голосування (половина або більше
половини учасників зборів голосує ПРОТИ введення прізвища кандидата до
бюлетеня) пропонується нова кандидатура із числа визначених засіданням кафедри
як резервні (у послідовності зменшення рейтингу).

Особа вважається обраною до складу Вченої ради інституту, якщо за неї проголосувало
більше половини учасників зборів, які взяли участь у таємному голосуванні.
Взірець бюлетеня для таємного голосування наведено у Додатку 3.

При необранні ПОВНОГО складу представництва кафедри до Вченої ради інституту
відбувається представлення кафедрами, квоти яких не заповнені, нових кандидатур
із числа резервних, їх обговорення та таємне голосування зборів по цих
кандидатурах.

Голова та секретар зборів на наступний день після проведення зборів подають до
Оргкомітету такі документи:

– список працівників, повноважних до участі в зборах, з відмітками про реєстрацію
та підписами про отримання бюлетенів для таємного голосування;
– протоколи №1 і №2 лічильної комісії;
– список обраних членів Вченої ради інституту, підписаний головою та секретарем
зборів;
– бюлетені, використані для таємного голосування;
– погашені невикористані бюлетені;
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– протоколи засідань відповідних кафедр про висунення кандидатур до Вченої
ради інституту.

Примітки:
1.      Навчально-науковий інститут – це інститут, до складу якого входять кафедри.
2.     Працівник навчально-наукового інституту – це особа, що є штатним працівником

Університету, працює у підрозділах відповідного інституту та трудова книжка якої
зберігається у відділі кадрів Університету. Директор інституту та завідувач кафедри, які
входять до складу інституту, вважаються штатними працівниками Університету.

3.      Науково-педагогічний працівник навчально-наукового інституту – це особа, яка працює
в Університеті на штатній посаді, віднесеній чинними нормативними документами до
науково-педагогічних посад:  викладача-стажиста, асистента, викладача, старшого
викладача, доцента, професора, завідувача кафедри, проректора, ректора.

4.     Науковий працівник навчально-наукового інституту – це особа, яка працює в Університеті
на штатній посаді, віднесеній чинними нормативними документами до наукових посад:
молодшого наукового, наукового, старшого наукового, провідного наукового, головного
наукового співробітника, завідувача науково-дослідної лабораторії, завідувача науково-
дослідного відділу, начальника науково-технічного центру.
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Прізвище, ім’я, по батькові 
Вчене звання, 
науковий 
ступінь 

Результат 
голосування 

1. 
2. 
3. 

 ЗА 
ЗА 
ЗА 

ПРОТИ 
ПРОТИ 
ПРОТИ 

 
Примітка. Проти кожного прізвища залишити незакресленою позицію, яка відповідає волевиявленню того, хто

голосує.

Додаток 1

Взірець бюлетеня для таємного голосування на засіданні кафедри
___________________________________________________________________________________________
Інститут_______________ Кафедра_______________________

БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування із висунення кандидатів

до складу Вченої ради інституту

Додаток 3

Взірець бюлетеня для таємного голосування на зборах інституту
___________________________________________________________________________________________

Інститут______________________________________

БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування на виборах членів

Вченої ради інституту

Прізвище, ім’я, по батькові 
Вчене звання, 
науковий 
ступінь 

Результат 
голосування 

1. 
2. 
3. 

 ЗА 
ЗА 
ЗА 

ПРОТИ 
ПРОТИ 
ПРОТИ 

 
Примітка . Проти кожного прізвища залишити незакресленою позицію, яка відповідає

волевиявленню того, хто голосує.
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Äîäàòîê 2

Âç³ðåöü ôîðìè ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ êàôåäðè

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹
çàñ³äàííÿ êàôåäðè_________________________________________________________

³íñòèòóòó__________________________________________________________________

â³ä __________________ 2001 ð.
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1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Методика визначення рейтингу кафедр базується на таких концептуальних засадах:
· прозорість – простота системи показників, за якими визначається рейтинг кафедр
та можливість їх легкої перевірки;
· достовірність – можливість отримання достовірної інформації про діяльність
кафедри на підставі сформованої системи показників;
· змістовність та повнота системи показників – можливість отримання з їх
допомогою повної інформації про діяльність кафедри (система показників, за якими
визначається рейтинг кафедри, охоплює основні напрями її діяльності і базується
на показниках статистичної звітності, ліцензування та акредитації);
· доступність – простота сприйняття методики тими, для кого вона призначена та
забезпечення вільного доступу до неї.

1.2. Методика включає систему показників тематичних напрямів, які є визначальними
в роботі кафедр та використовуються Міністерством освіти і науки України при
визначенні рейтингу вищих навчальних закладів, а саме:
· науковий та науково-педагогічний потенціал;
· результативність підготовки фахівців;
· інтеграція науки та вищої освіти;
· інформаційні ресурси;
· презентація здобутків на міжнародному рівні;
· презентація здобутків на національному рівні.

1.3. Методика дозволяє визначити слабкі та сильні сторони кожної кафедри та
порівнюватити результативність їх діяльності. Визначення рейтингу кафедр
проводиться в кінці навчального року. Показники тематичного напряму “Інтеграція
науки та вищої освіти” формуються на основі звітів кафедр за попередній
календарний рік, а усі інші показники – за результатами роботи кафедр протягом
навчального року.
Визначаються два рейтинги: для кафедр базової підготовки та кафедр фахової
підготовки (випускових).

ПОЛОЖЕННЯ
про визначення рейтингу кафедр

Національного університету “Львівська політехніка”
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2. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ КАФЕДР

2.1. Кожний j-й тематичний напрям характеризується деяким числом mj відносних
показників (Додаток 1), кількість яких певною мірою відображає вагу того чи
іншого тематичного напряму в системі визначення рейтингу кафедр.
На першому етапі визначаються відносні показники кожного тематичного напряму
для e-ї кафедри – Kjіе, де і = 1...mj. Їх розрахунок проводиться за формулами,
наведеними в Додатку 1.

2.2. Узагальнюючими характеристиками тематичних напрямів є індекси кафедр за
тематичними напрямами Ijе, які визначаються на другому етапі.
Індекс кафедри за тематичним напрямом – це сума показників кафедри за тематичним
напрямом, значення яких нормовані стосовно їх середніх значень по групі кафедр,
які приймають участь в рейтингу.
Індекси кафедр за тематичними напрямами розраховуються за формулою

 Ijе = ∑
=

mj

1і
Kjіе / SKjі ,

де Ijе – індекс e-ї кафедри за j-м тематичним напрямом; mj – кількість показників у
тематичному напрямі; SKjі – середнє значення і-го показника j-го  тематичного напряму

SKjі  =1 / n ∑
=

n

е 1
Kjіе ,

де n – кількість кафедр, які беруть участь у рейтингу.
2.3. На третьому етапі визначається інтегральний рейтинговий індекс діяльності

кафедри:

Iе = ∑
=

6

1j
Ijе .

2.4. За результатами  визначення рейтингу кафедр формується шість груп:
1. 0–25 балів – група кафедр з найнижчим рейтингом;
2. 26–45 балів – група кафедр з низьким рейтингом;
3. 46–55 балів – група  кафедр  з середнім рейтингом;
4. 56–70 балів – група кафедр з вищим рейтингом;
5. 71–85 балів – група кафедр з  високим рейтингом;
6. 86–100 балів – група кафедр з найвищим рейтингом.
Належність кафедр до однієї  із груп знаходиться за формулою

Iке = Iе / Iеmax ⋅100 ,
де Iеmax – максимальне значення інтегрального рейтингового індексу діяльності кафедри
із сукупності значень цих індексів.
2.5. За результатами рейтингового оцінювання можуть відзначатися кафедри:

· які зайняли перші три місця у рейтингу кафедр;
· які перейшли з 1, 2, 3 групи до груп з високим або найвищим рейтингом кафедр;
· які мають найвищий індекс кафедри за тим чи іншим тематичним напрямом у
групах з високим або найвищим рейтингом кафедр.

137



Додаток 1

Методика розрахунку відносних показників, за якими визначається
рейтинг кафедри за навчальний рік

1. Науковий та науково-педагогічний потенціал

1.1.  Частка штатних працівників кафедри, які є дійсними членами (академіками), член-
кореспондентами НАН та галузевих академій наук України у загальній чисельності
науково-педагогічних працівників (НПП) кафедри (КП.)

K11=
        п.

     ш.п.А
K

K ,

де КШ.П.А.– кількість штатних працівників кафедри, які є дійсними членами (академіками),
член-кореспондентами НАН та галузевих академій наук України.
1.2. Частка штатних працівників кафедри, які є членами експертних рад ВАК, НМК

МОН України, членами спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатсь-
ких дисертацій, перебувають на керівних посадах в університеті, включаючи
завідування кафедрою (тільки у випадку доктора наук або професора), у загальній
чисельності НПП кафедри (КП.)

K12=
        п.

     ш.п.к
K

K ,
де КШ.П.К –  кількість штатних працівників кафедри, які є членами експертних рад ВАК,
НМК МОН України, членами спеціалізованих рад із захисту докторських та кандидатсь-
ких дисертацій, перебувають на керівних посадах в університеті, включаючи завідування
кафедрою (тільки у випадку доктора наук або професора).
1.3. Частка штатних одиниць докторів наук (професорів) у загальній чисельності

штатних одиниць НПП кафедри (КШ.О.)

K13=
        ш.о.

ш.о.д.
K
K

,

де КШ.О.Д . – кількість штатних одиниць докторів наук (професорів), статус яких
підтверджений відповідними документами.
1.4. Частка штатних одиниць кандидатів наук (доцентів) у загальній чисельності штатних

одиниць НПП кафедри (КШ.О.)

 K14=
        ш.о.

ш.о.к.
K
K

,

де КШ.О .К – кількість штатних одиниць кандидатів наук (доцентів), статус яких
підтверджений відповідними документами.
1.5. Частка докторантів кафедри, які представили вчасно роботи у спеціалізовану вчену

раду, у загальній чисельності докторантів університету випускового року (КД.)

K15=           д.
          д.з.

K
K

,

де КД.З –  кількість докторантів, які представили вчасно роботи у спеціалізовану вчену раду.
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1.6. Частка аспірантів кафедри, які представили вчасно роботи у спеціалізовану вчену
раду, у загальній чисельності аспірантів університету випускового року (КА.)

K16=
          .

          .  .

А

ЗА

K
K

,

де КА.З – кількість аспірантів кафедри, які представили вчасно роботи у спеціалізовану
вчену раду.
1.7. Частка працівників  кафедри, які протягом року захистили докторські дисертації,

у загальній чисельності наукових та НПП кафедри (КН.П.П.)

K17=
          н.п.п.

          п.д.з.
K
K

,

де КП.Д.З. – кількість працівників   кафедри, які протягом року захистили докторські
дисертації.
1.8. Частка працівників  кафедри, які протягом року захистили кандидатські дисертації,

у загальній чисельності наукових та НПП кафедри (КН.П.П.)

 K18=
          н.п.п.
          п.к.з.

K
K

,

де КП.К.З. – кількість працівників кафедри, які протягом року захистили кандидатські
дисертації.

2. Результативність підготовки фахівців

2.1.  Частка випускників кафедри ОКР “бакалавр” денної форми навчання, які захистили
бакалаврську кваліфікаційну роботу (склали державні іспити) на “добре” та
“відмінно”, у загальній чисельності випускників кафедри ОКР “бакалавр” денної
форми навчання (КВ.Б.)

K21=        .
     .

В.Б

4,5Б

K
K

,

де КБ.4,5 – кількість випускників кафедри ОКР “бакалавр” денної форми навчання, які
захистили бакалаврську кваліфікаційну роботу (склали державні іспити) на “добре” та
“відмінно”.
2.2.  Частка випускників кафедри ОКР “спеціаліст”, “маґістр” денної форми навчання,

які захистили кваліфікаційну роботу на “добре” та “відмінно”, у загальній
чисельності випускників кафедри ОКР “спеціаліст”, “маґістр” денної форми
навчання (КВ.С.М.)

K22=
       
     

В.С.М.

С.М.4,5

K
K

,

де КС.М.4,5– кількість випускників кафедри ОКР “спеціаліст”, “маґістр” денної форми
навчання, які захистили кваліфікаційну роботу на “добре” та “відмінно”.
2.3. Частка випускників кафедри ОКР “спеціаліст”, “маґістр” денної форми навчання,

кваліфікаційні роботи яких виконані на замовлення підприємств, організацій та
установ, у загальній чисельності випускників кафедри ОКР “спеціаліст”, “маґістр”
денної форми навчання (КВ.С.М)
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K23=
       
     

В.С.М.

ЗК.Р.
K
K

,

де КК.Р.З– кількість випускників кафедри ОКР “спеціаліст”, “маґістр” денної форми
навчання, кваліфікаційні роботи яких виконані на замовлення підприємств, організацій
та установ.
2.4. Частка студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальностями кафед-

ри і отримують   галузеві, іменні стипендії, стипендії органів місцевого самовряду-
вання, Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, беруть участь у
грантах міжнародних фондів для студентів, у загальній чисельності студентів денної
форми навчання, які навчаються за спеціальностями кафедри (КС.)

K24=
        

   
    С.

С.СТ.

K
K

,

де КС.СТ. – кількість студентів, які навчаються за спеціальностями кафедри і отримують
галузеві, іменні стипендії, стипендії органів місцевого самоврядування, Президента
України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів,  беруть участь у грантах міжнародних
фондів для студентів.
2.5. Частка студентів денної форми навчання ОКР “спеціаліст”, “маґістр” , які

навчаються за спеціальностями кафедри і проходять практику на підприємствах, в
установах та організаціях, з якими укладені угоди на працевлаштування, у загальній
чисельності студентів денної форми ОКР “спеціаліст”, “маґістр”, які навчаються за
спеціальностями кафедри (Кс.м.)

K25=
        
     

  С.М.

С.П.У.

K
K

,

де КС.П.У. – кількість студентів денної форми навчання ОКР “спеціаліст”, “маґістр”, які
навчаються за спеціальностями кафедри і проходять практику на підприємствах, в
установах та організаціях, з якими укладені угоди на працевлаштування.
2.6. Частка працевлаштованих випускників кафедри ОКР “спеціаліст”, “маґістр” у

загальній чисельності випускників кафедри (КВ.С.М.)

K26=
        
      

    В.С.М.

В.ПР.

K
K

,

де КВ.ПР. – кількість працевлаштованих випускників кафедри ОКР “спеціаліст”, “маґістр”.

3. Інтеграція науки та вищої освіти

3.1. Коефіцієнт, який характеризує відношення обсягу державного фінансування
фундаментальних та прикладних досліджень з державного бюджету МОН України
у розрахунку на одну штатну одиницю наукових та НПП кафедри (ОДБ.), до базового
показника (ОБ.ДБ.)

K31=         .
          .ДБ

Б.ДБO
O

.

3.2. Коефіцієнт, який характеризує відношення обсягу грантів фонду фундаментальних
досліджень, проектів за державним замовленням, спільних міждержавних проектів
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у розрахунку на одну штатну одиницю наукових  та НПП кафедри (ОДБ.Г.), до
базового показника (ОБ.ДБ.Г)

K32=         .
          .
Г

ГДБ

Б.ДБO
O

.

3.3. Коефіцієнт, який характеризує відношення обсягу госпдоговірних робіт у
розрахунку на одну штатну одиницю наукових та НПП кафедри (ОГД.), до базового
показника (ОБ.ГД.)

K33=         .
          .ГД

Б.ГДO
O

.

3.4. Коефіцієнт, який характеризує відношення обсягу міжнародних договорів, проектів
та грантів у розрахунку на одну штатну одиницю наукових  та НПП кафедри
(ОМП.Г.), до базового показника (ОБ.МП.)

K34=
         .
         

Б.МП

 МП.Г.

O
O

.

3.5. Кількість виданих монографій (КМ.) у розрахунку на одного наукового та НПП
кафедри (КН.П.П.)

K35=
        

          
 Н.П.П.

М.

K
K

.

3.6. Кількість патентів та охоронних документів на винаходи (КПТ.) у розрахунку на
одного  наукового та НПП кафедри (КН.П.П.)

K36=
        

          
 Н.П.П..

ПТ.

K
K

.

3.7. Частка наукових та НПП кафедри, під керівництвом яких студенти  опублікували
наукові статті, виступили на конференціях з публікацією тез, одержали  патенти,
стали переможцями ІІ туру Всеукраїнських олімпіад у загальній чисельності
наукових та НПП кафедри (КН.П.П.)

K37 =
        
   

  Н.П.П.

С.П.П.

K
K

,

де КС.П.П – кількість наукових та НПП кафедри, під керівництвом яких студенти  опуб-
лікували наукові статті, виступили на конференціях з публікацією тез, одержали  патенти,
стали переможцями ІІ туру Всеукраїнських олімпіад.
3.8. Частка аспірантів кафедри, які залучені до виконання НДР з оплатою, у загальній

чисельності аспірантів університету (КА.У)

K38=
          .

          .
У.А

 О.А

K
K

,

де КА.О. – кількість аспірантів кафедри, які залучені до виконання НДР з оплатою.
3.9. Частка студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальностями

кафедри, залучених до виконання НДР з оплатою, у загальній чисельності студентів
денної форми навчання, які навчаються за спеціальностями кафедри  (КС.)

141



K39=
        

     
    С.

С.ОП.

K
K

,

де КС.ОП. – кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальностями
кафедри, залучених до виконання НДР з оплатою.

4. Інформаційні ресурси

4.1. Кількість виданих викладачами конспектів лекцій та навчальних посібників (без
грифу МОН України) (КЛ.П.) у розрахунку на одного  НПП кафедри  (КП.)

K41=
        

          
    П.

Л.П.

K
K

.

4.2. Кількість виданих викладачами підручників та навчальних посібників з грифом
МОН України (КП.МОН) у розрахунку на одного  НПП кафедри (КП.)

K42=
          
                 П.

П.МОН

K
K

.

4.3. Кількість розроблених викладачами електронних підручників, посібників (КЕ.П.) у
розрахунку на одного НПП кафедри (КП.)

K43=
          

          П.

Е.П.

K
K

.

4.4. Частка виданих викладачами кафедри методичних розробок (КВ.М.) у загальній
кількості методичних розробок, передбачених у річному плані видання університету
(КП.М.)

K44=
          в.м.

          П.М.K
K

.

4.5. Частка робочих комп’ютерних місць кафедри, які мають доступ до Інтернету, у
загальній кількості робочих комп’ютерних місць кафедри (КК.М.)

 K45=
          і

          К.М.

.К.М.

K
K

,

де КК.М.і. – кількість робочих комп’ютерних місць кафедри, які мають доступ до Інтернету.

5. Презентація здобутків на міжнародному рівні

5.1. Частка іноземних студентів, які навчаються за спеціальностями кафедри, у загальній
кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальностями
кафедри (КС.)

K51=
        

         
     С.

С.

K
K .і

,

де Кі.С. –  кількість іноземних студентів, які навчаються за спеціальностями кафедри.
5.2. Частка угод про співпрацю і/або обмін студентами із зарубіжними ВНЗ, які укладені

університетом за ініціативою кафедри, у загальній кількості угод, укладених
університетом із зарубіжними ВНЗ (УУ.)
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K52=
          
          У.

К.

У
У

,

де УК. –  кількість угод про співпрацю і/або обмін студентами із зарубіжними ВНЗ, які
укладені університетом за ініціативою кафедри.
5.3. Частка наукових та НПП кафедри, які були у закордонних ВНЗ у науково-творчих

відрядженнях та на стажуванні у загальній кількості наукових та НПП кафедри
(КН.П.П.)

K53=
        

         
   Н.П.П.

.

K
KП.З

,

де КП.З. –  кількість наукових та НПП кафедри, які були у закордонних ВНЗ у науково-
творчих відрядженнях та на стажуванні.
5.4. Частка студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальностями

кафедри і були скеровані університетом на навчання або проходження практики за
кордоном, до загальної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються
за спеціальностями кафедри (КС.)

K54=
        

         
     С.

С.З.

K
K

,

де КС.З. –  кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальностями
кафедри і були скеровані університетом на навчання або проходження практики за
кордоном.
5.5. Частка іноземних аспірантів кафедри (КІ.А.) у загальній чисельності аспірантів

університету (КА.У)

K55=
        

        
     .У

А

А

І

K
K .

.

5.6. Кількість міжнародних нагород (премії, медалі, грамоти, дипломи переможців
міжнародних виставок), отриманих викладачами (Км.н.), у розрахунку на одного
наукового та НПП кафедри (КН.П.П.)

К56 = 
       

          
Н.П.П.

М.Н.

K
K

.

5.7. Кількість доповідей на міжнародних конференціях, симпозіумах, форумах (КМ.Д) у
розрахунку на одного наукового та  НПП кафедри (КН.П.П.)

K57=
        

          .  
 Н.П.П.

ДМ.

K
K

.

5.8. Кількість статей, опублікованих у зарубіжних виданнях (КСТ.Ф.З.) у розрахунку на
одного  наукового та НПП кафедри (КН.П.П.)

K58 =
      н.п.п.

         СТ.Ф.З.

K
K

.

5.9. Частка студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальностями кафедри
і брали участь у міжнародних студентських конференціях, симпозіумах, творчих
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конкурсах у загальній чисельності студентів денної форми навчання, які навчаються
за спеціальностями кафедри (КС.)

K59=
        

   
 С.

С.П.МО.

K
K

,

де КС.П.МО. –  кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальностями
кафедри і брали участь у міжнародних студентських конференціях, симпозіумах, творчих
конкурсах.
5.10. Частка студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальностями

кафедри, і стали призерами міжнародних студентських конференцій, симпозіумів,
творчих конкурсів, у загальній чисельності студентів денної форми навчання, які
навчаються за спеціальностями кафедри (КС.)

K510 =
        

   
 С.

С.П.К.

K
K

,

де КС.П.К . –  кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальностями
кафедри, і стали призерами міжнародних студентських конференцій, симпозіумів, творчих
конкурсів.

6. Презентація здобутків на національному рівні

6.1. Частка штатних НПП, які є лауреатами державних премій, у загальній чисельності
НПП кафедри (КП.)

K61 =
        п.
ш.пр.

K
K

,

де КШ.ПР –  кількість штатних НПП, які є лауреатами державних премій.
6.2. Частка штатних працівників, які мають державні почесні звання згідно з Указом

Президента України № 476/2001 “Про почесні звання”, у загальній чисельності
НПП кафедри (КП.)

де КШ.ЗВ –  кількість штатних працівників, які мають державні почесні звання згідно з Указом
Президента України № 476/2001 “Про почесні звання”.
6.3. Кількість статей у фахових виданнях (Кст.ф.) у розрахунку на одного наукового та

НПП кафедри (КН.П.П.)

K63 =
        
         

Н.П.П.

СТ.Ф.

K
K

.

6.4. Кількість виступів на всеукраїнських науково-технічних конференціях (КК.) у
розрахунку на одного наукового та НПП кафедри (КН.П.П.)

K64 =
        

           
Н.П.П.

.к
K
K

.

6.5. Кількість експонатів на виставках (КЕ.) у розрахунку на одного  наукового та НПП
кафедри (КН.П.П.)

K65 =         
          

 Н.П.П.

Е.

K
K

.

K62 =
        п.
ш.зв.

K
K

,
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6.6. Частка штатних працівників кафедри – молодих вчених, які отримали премії, гранти
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, у
загальній чисельності НПП кафедри (КП.)

K66 =
        п.
ш.м.

K
K

,

де КШ.М – кількість штатних працівників кафедри – молодих вчених, які отримали премії,
гранти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.
6.7. Частка студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальностями

кафедри, і стали призерами II туру Всеукраїнської студентської олімпіади з
дисциплін напрямів та спеціальностей, що викладаються кафедрою у загальній
чисельності студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальностями
кафедри (КС.)

K67 =
        

   
 С.

С.П.О.

K
K

,

де КС.П.О– кількість студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальностями
кафедри і стали призерами II туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін,
напрямів та спеціальностей, що викладаються кафедрою.

Базові показники визначаються НДЧ та НМУ.
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 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Назва організації:
– українською мовою – Асоціація випускників Національного університету
“Львівська політехніка”;
– англійською мовою – Lviv Polytechnic National University Alumni Association;
– російською мовою – Ассоциация выпускников Национального университета
“Львивська политэхника”.

1.2. Скорочена назва:
– українською мовою: “Асоціація випускників Львівської політехніки”;
– англійською мовою: “Lviv Polytechnic Alumni Association”;
– російською мовою: “Ассоциация выпускников Львивськои политэхникы”.

1.3. Асоціація є добровільною організацією, яка об’єднує випускників, викладачів,
друзів Політехніки, створена та діє відповідно до Конституції і чинного
законодавства України.

1.4. Асоціація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів,
самоврядування, законності та гласності.

1.5. Асоціація є юридичною особою відповідно до чинного законодавства. Асоціація
може набувати майнових та особистих не майнових прав, бути позивачем і
відповідачем у судах, господарських та третейських судах, укладати від свого імені
договори. З моменту її державної реєстрації має окреме майно, самостійний баланс,
рахунки в установах банків, у тому числі і валютні, круглу печатку, кутовий штамп,
бланки зі своїми реквізитами та символіку, зразки яких затверджуються Правлінням
Асоціації. Символіка реєструється в установленому порядку.

1.6. Асоціація є неприбутковою організацією і не має на меті отримання прибутку.
1.7. Асоціація може у порядку, який передбачений чинним законодавством, від свого

імені укладати як в Україні, так і за кордоном будь-які угоди, інші юридичні акти,
брати участь у різних організаціях (недержавних), включаючи міжнародні.

1.8. Юридична адреса Асоціації: Україна, 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12.

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
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2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Мета діяльності Асоціації:
– сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих
проектів розвитку Національного університету “Львівська політехніка”;
– об’єднання зусиль політехніків усіх поколінь та друзів із розвитку Alma-mater
у збереженні та примноженні її традицій і духовних цінностей;
– захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів,
сприяння науково-технічному розвитку України.

2.2. Завданнями Асоціації є:
– підвищення престижу Політехніки як провідного навчального закладу світового
рівня;
– збереження та забезпечення наступності в традиціях та духовних цінностях
поколінь Політехніки;
– сприяння професійному зростанню випускників Політехніки, створення умов
для їх самореалізації;
– створення умов для спілкування випускників, студентів та викладачів
університету, забезпечення інформаційного обміну між випускниками;
– зміцнення відносин партнерства, товариства і дружби між членами Асоціації та
представниками різних країн світу, які займаються професійною діяльністю в
галузях науки і техніки;
– сприяння професійній орієнтації і добору талановитої творчої молоді для вступу
до Політехніки; створення сприятливих умов для гармонійного розвитку
особистостей студентів і студентського самоврядування;
– розширення зв’язків і відносин Асоціації з підприємствами, їхніми об’єднаннями,
міжнародними організаціями України та іноземних держав;
– сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців,
зміцнення зв’язків і відносин Політехніки з іншими навчальними закладами Украї-
ни та іноземних держав;
– розвиток співробітництва з українською діаспорою;
– надання фінансової та іншої допомоги і підтримки членам Асоціації, а також
викладачам, працівникам, студентам та колишнім працівникам Політехніки.

2.3. Основні напрямки діяльності Асоціації:
– ведення інформаційної бази даних випускників, забезпечення зв’язку з
випускниками, встановлення і підтримка зв’язків між членами Асоціації, у тому
числі для надання взаємної підтримки і допомоги;
– організація ділового та культурного спілкування, створення клубів за
інтересами, допомога в організації зустрічей випускників;
– залучення випускників до добровільної участі в реалізації проектів та програм
розвитку університету, оснащенні навчальних і наукових лабораторій, удоско-
налення матеріальної бази та інфраструктури Політехніки;
– організація професійної і соціальної адаптації, сприяння працевлаштуванню
молодих фахівців – випускників Політехніки;
– сприяння ресурсному забезпеченню наукових, технологічних, культурних і
освітніх проектів Політехніки;
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– сприяння досягненню Університетом європейських стандартів освіти;
– сприяння розвитку ефективних форм підвищення професійної кваліфікації
членів Асоціації у провідних навчальних закладах України та участі у міжнародних
програмах навчання;
– сприяння отриманню Університетом грантів, благодійних і цільових коштів та
майна, які безкоштовно надаються українськими та іноземними благодійницькими
організаціями і громадянами;
– сприяння випуску і розповсюдженню періодичних та інших поліграфічних
видань, які популяризують історичні і сучасні досягнення Політехніки, її
випускників;
– заснування іменних стипендійних програм для заохочення кращих студентів
Університету;
– заснування іменних наукових програм для розвитку науки;
– сприяння публікації праць вчених університету та реалізація заходів морального
і матеріального заохочення провідних вчених і викладачів;
– обмін досвідом з Асоціаціями випускників інших навчальних закладів, у тому
числі закордонних;
– здійснення заходів щодо створення філій Асоціації, у тому числі й за кордоном.

3. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ

3.1. Для реалізації мети та завдань, які передбачені цим Статутом, Асоціація у порядку,
встановленому чинним законодавством, має право:

3.1.1. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у
державних та громадських органах.

3.1.2. Створювати установи та організації, засновувати підприємства, які необхідні для
виконання статутних завдань.

3.1.3. Одержувати від органів державної влади і управління та місцевого самовряду-
вання інформацію, яка необхідна для реалізації своїх цілей і завдань.

3.1 4. Засновувати засоби масової інформації.
3.1.5. Вносити пропозиції до органів влади і управління, пропагувати свої ідеї та цілі.
3.1.6. Користуватись іншими правами, які передбачені законами України.

 4. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Асоціації може бути індивідуальним, колективним та почесним.
4.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути:

– громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства, які у різні
роки закінчили Львівську політехніку (Львівський політехнічний інститут,
Державний університет “Львівська політехніка”, Національний університет
“Львівська політехніка”), у тому числі маґістратуру, аспірантуру, докторантуру;
– викладачі та співробітники, які викладали або працювали чи викладають або
працюють зараз;
– особи, друзі, які поділяють цілі Асоціації і дотримуються вимог Статуту та
регулярно сплачують членські внески.
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4.3. Індивідуальні члени Асоціації приймаються за особистою заявою, яка подається
до Правління Асоціації. Документальним свідченням членства в Асоціації є пос-
відчення.

4.4. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи підприємств, установ та
громадські організації, що підтримують цілі Асоціації і готові надавати їй посильну
допомогу, брати участь у реалізації її проектів і програм.
Колективні члени вступають до Асоціації на підставі рішення їх керівного органу,
яке подається до Правління Асоціації. Колективні члени Асоціації реалізують
свої права та обов’язки через своїх представників.

4.5. Звання почесного члена присуджується Правлінням Асоціації за видатні заслуги
перед Асоціацією. Почесними членами Асоціації можуть бути відомі представники
науки, культури, освіти, бізнесу, суспільні, державні і політичні діячі, які мають
заслуги перед Політехнікою і Асоціацією.
Це звання надає право відвідувати конференції Асоціації з дорадчим голосом без
обов’язку платити річні членські внески, вільно брати участь в інших заходах
Асоціації, користуватись пільгами. Діяльність почесних членів регулюється
положенням, яке затверджується Правлінням Асоціації.

4.6. Прийняті до Асоціації члени (крім почесних) сплачують вступні і членські внески.
4.7. Розмір членських внесків встановлює щорічно Правління Асоціації відповідно

до положення про членські внески.
4.8. Член Асоціації може добровільно вийти з Асоціації в тому ж порядку, як і при

вступі до неї.
4.9. Член Асоціації за порушення (невиконання) обов’язків, які передбачені цим

Статутом, може бути виключений з Асоціації на підставі рішення (постанови)
Правління. Виключеним з асоціації членам членські внески не повертаються.

4.10. Виключені за рішенням Правління Асоціації індивідуальні або колективні члени
можуть бути поновлені лише за рішенням конференції.

4.11. Асоціація має право утворювати структурні підрозділи без права юридичної
особи (клуби, філії, представництва тощо), які діють на підставі Положення про
них, що затверджене Правлінням Асоціації.

4.12. Члени Асоціації мають право:
– обирати і бути обраними в керівні органи Асоціації;
– брати участь у діяльності Асоціації;
– бути учасниками Конференцій, брати участь в обговоренні питань діяльності
Асоціації і реалізації її завдань;
– вносити пропозиції і проекти в усі структури Асоціації з питань, які пов’язані
з її діяльністю;
– брати участь в обговоренні всіх питань, що розглядаються, як до, так і після
ухвалення рішень;
– одержувати будь-яку інформацію про діяльність Асоціації;
– за дорученням керівних органів Асоціації представляти її інтереси та виступати
від її імені, використовувати символіку Асоціації;
– обговорювати будь-яке питання, що стосується їх прав і обов’язків;
– публікувати свої роботи у заснованих Асоціацією виданнях, одержувати
рекомендації і рецензії Асоціації;
– добровільно вийти з Асоціації.
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4.13. Члени Асоціації зобов’язані:
– дотримуватися вимог цього Статуту, приймати до виконання рішення,
розпорядження та постанови керівних органів Асоціації, що не суперечать Статуту
Асоціації та чинному законодавству;
– сприяти проведенню заходів, які передбачені планами та програмами Асоціації;
узгоджувати свої дії з її керівними органами, виступаючи від імені Асоціації і
представляти її інтереси;
– брати активну участь у реалізації завдань Асоціації;
– своєю діяльністю зміцнювати авторитет Асоціації;
– своєчасно сплачувати членські внески;
– не розголошувати конфіденційну інформацію стосовно Асоціації або її членів;
– нести матеріальну відповідальність за передане у користування майно Асоціації
відповідно до чинного законодавства.

  5. СТРУКТУРА, КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ
ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

5.1. В Асоціації можуть створюватись місцеві осередки як на території України, так і
на території інших держав. Місцеві осередки у своїй діяльності керуються цим
Статутом та своїми положеннями, які затверджуються Правлінням Асоціації.
Для набуття прав юридичної особи місцеві осередки реєструються в установ-
леному Законом порядку. Місцеві осередки, які створюються на території інозем-
них держав, у своїй діяльності керуються законодавством цих держав.

5.2. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція делегатів (надалі – Конферен-
ція), що скликається Правлінням Асоціації.
Норми представництва членів Асоціації на Конференцію визначається Правлінням
Асоціації.
Звітно-виборчі конференції скликаються один раз на 5 (п’ять) років. Крім звітно-
виборчих конференцій можуть скликатися позачергові з ініціативи Правління
або за вимогою не менш ніж 1/3 членів Асоціації. Час та місце проведення
конференції встановлюється Правлінням Асоціації. Конференція має право
прийняти рішення з усіх питань діяльності Асоціації. Рішення приймається
більшістю голосів присутніх на Конференції делегатів.

5.3. До компетенції Конференції відносяться:
– затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень;
– обрання Ради Асоціації на 5 років;
– обрання Правління Асоціації на 5 років;
– обрання Ревізійної комісії Асоціації на 5 років;
– затвердження програм і звітів про роботу Правління і Ревізійної Комісії Асоціації;
– визначення основних напрямків діяльності Асоціації;
– затвердження бюджету Асоціації;
– прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію Асоціації.
З ініціативи Правління на розгляд Конференції можуть виноситися і інші питання.

5.4. Органами Асоціації є: Рада Асоціації (надалі – Рада), Правління Асоціації, Ревізійна
комісія.

5.5. Підготовку Конференції, зберігання документації здійснює Правління Асоціації.
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5.6. Рада обирається для вирішення стратегічних завдань Асоціації, їх популяризації.
Розробляє зміни до Статуту Асоціації та виносить їх на затвердження Конфе-
ренцією. Здійснює консультаційні висновки щодо того чи іншого заходу. Надає
методичні рекомендації Правлінню Асоціації.

5.7. Рада обирається з числа членів Асоціації у складі 33 осіб. Рада збирається у разі
необхідності, але не менше 1 разу на рік. На своєму засіданні Рада обирає Голову
та двох заступників. Вона є правомочною, якщо на засіданні присутні більше
50 % членів Ради. Рада приймає рішення більшістю голосів від присутніх членів
Ради відкритим або таємним голосуванням. Для прийняття окремих рішень
можливе письмове опитування членів Ради асоціації.

5.8. Для керівництва діяльністю Асоціації у період між Конференціями, вирішення
поточних питань вибирається виконавчий орган – Правління в кількості 17 чоловік.
На засіданні Правління обирається голова і два заступники. Засідання Правління
проводять не рідше двох разів на рік і скликаються Головою Правління Асоціації.
Позачергове засідання може бути скликане на вимогу членів Правління або з
ініціативи Голови Правління. Засідання Правління вважається правомочним, якщо
на ньому присутні більше 50% його членів. Рішення приймаються простою
більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. Рішення Правління
оформляється протоколом. Для прийняття окремих рішень можливе письмове
опитування членів Правління.

5.9. Правління Асоціації:
– скликає Конференцію Асоціації;
– розробляє програми діяльності Асоціації;
– приймає рішення про прийом і виключення членів Асоціації;
– встановлює розміри членських внесків і затверджує Положення про членські
внески;
– приймає рішення про створення і ліквідацію місцевих осередків Асоціації та
затверджує їхні положення;
– розглядає і затверджує річний звіт і баланс Асоціації;
– за погодженням з Радою приймає рішення про створення організацій та установ
і заснування підприємств, затверджує їхні Положення (Статути), визначає умови
їхнього функціонування та взаємовідносин з Асоціацією;
– організовує та контролює виконання усіх заходів Асоціації.

5.10. Члени Правління не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі.
Витрати, зумовлені виконанням ними статутних обов’язків, можуть бути відшко-
довані за рішенням Правління за рахунок коштів Асоціації.

5.11. Голова Правління Асоціації:
– головує на засіданні Правління та організовує його роботу;
– виступає від імені Асоціації, представляє Асоціацію у відносинах з органами
державної влади, юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за кордоном;
– видає накази, підписує угоди, видає доручення;
– підписує фінансові документи як перша особа;
– веде ділове листування від імені Асоціації;
– здійснює оперативне керування майном і коштами Асоціації на підставі рішень
Конференцій та Правління Асоціації;
– здійснює інші заходи, пов’язані з поточним керівництвом Асоціації.
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5.12. У випадку відсутності Голови Правління його обов’язки виконує один із заступ-
ників.

5.13. Для ведення господарських справ Асоціації Правління може утворювати апарат
зі штатних працівників, який діє відповідно до положення, що затверджується
Правлінням. Розмір витрат на утримання Асоціації не може перевищувати 10 %
від суми коштів асоціації в поточному році.

5.14. Ревізійна комісія Асоціації обирається Конференцією в складі п’яти чоловік і
підзвітна Конференції. На своєму засіданні комісія обирає Голову та заступника.
Ревізійна комісія щорічно здійснює контроль фінансово-господарської діяльності
Правління та Голови Правління, складає звіт і представляє його на затвердження
Конференції. Ревізійна комісія має право ознайомитися зі всіма документами, які
зв’язані з фінансово-господарською діяльністю Правління, вимагати надання їй
необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів для перевірки
фінансової діяльності Асоціації. Голова та члени Правління не можуть бути
членами Ревізійної комісії.

 6. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАВДАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

6.1. У власності Асоціації можуть знаходитися рухоме і нерухоме майно, кошти,
матеріальні і нематеріальні активи, а також інше майно, яке придбане на законних
підставах .

6.2. Майно і кошти Асоціації складають:
– членські внески;
– кошти та майно, які надходять або у вигляді безповоротної фінансової допомоги,
або добровільних пожертвувань, або іншим чином, не забороненим законодавством
України.

6.3. За рахунок власних коштів Асоціація може самостійно купувати обладнання,
матеріально-технічні засоби, утримувати найманих працівників.

6.4. Асоціація має право укладати щодо майна і засобів, що знаходяться в її власності,
будь-які угоди, що не суперечать її статутним завданням і чинному законодавству.
Джерелом формування майна і коштів Асоціації не можуть бути кредити. Майно
і засоби Асоціації не можуть бути предметом застави.

6.5. Асоціація користується самостійністю з питань прийняття господарських рішень,
які визначені умовами оплати праці штатних працівників, використанням власних
фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

6.6. Асоціація і створені нею установи та організації ведуть оперативний бухгал-
терський облік і звітність у порядку, передбаченому законодавством України.

 7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться Конференцією делегатів Асоціації, якщо
за це рішення проголосувало більше 50 % делегатів, які присутні на ній.
Конференція є правомочною, якщо на ній присутні більше 50 % делегатів.

7.2. Про зміни, що відбулися в статутних документах, Асоціація у п’ятиденний термін
повідомляє орган Державної реєстрації.
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  8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Асоціації відбувається шляхом реорганізації (злиття,
приєднання, поділ, перетворення) чи ліквідації.

8.2. Реорганізація здійснюється за рішенням Конференції.
8.3. Асоціація може бути ліквідована:

– за рішенням Конференції;
– за рішенням суду.

8.4. Ліквідація Асоціації здійснюється комісією, яка призначається органом, що
прийняв рішення про ліквідацію Асоціації.

8.5. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і передає його на затвердження
органу, який прийняв рішення про ліквідацію Асоціації.

8.6. Документи після ліквідації передаються на збереження в Державний архів в
установленому порядку.

8.7. Ліквідаційний баланс та інші необхідні документи подаються в органи Державної
виконавчої влади за місцем реєстрації для затвердження ліквідації.
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ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ 

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-КАР’ЄРНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
1.1. Інтелектуальний навчально-науковий центр професійно-кар’єрної орієнтації  

(далі –  ІННЦПКО) утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої 
технічної академії наук Національного університету “Львівська політехніка” на 
підставі наказу  ректора університету №114-10 від 09.08.2010 р. 

1.2. Інтелектуальний навчально-науковий центр професійно-кар’єрної орієнтації є 
структурним підрозділом університету. 

1.3. У своїй діяльності ІННЦПКО керується чинним законодавством України, 
нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом Львівської 
політехніки, наказами ректора і цим Положенням. 

1.4. Для ефективнішої роботи центру, забезпечення високого наукового рівня 
дослідницьких робіт та проектів і для розширення географії впливу на молодіжне 
середовище ІННЦПКО співпрацює з установами НАН України, Західним 
науковим центром та обласними управліннями освіти Західного регіону 
(Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська, Чер-
нівецька, Закарпатська, Хмельницька області).  

1.5. Освітня діяльність центру здійснюється відповідно до вимог законів України “Про 
освіту” №1060-ХІІ від 11 червня 2008 р., “Про вищу освіту” №2984-ІІІ від 19 січня 
2010 р., “Про наукову і науково-технічну діяльність” № 1977-ХІІ від 19 грудня 2006 р., 
“Про авторські і суміжні права” №1294-ІV від 20 листопада 2003 р. 

2. МЕТА І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІННЦПКО 
2.1. Центр створений з метою: 

• посилення інтелектуального та виховного впливу Львівської політехніки на 
учнівську та студентську молодь, сприяння розвитку її духовних потреб, 
популяризації наукових знань, а також удосконалення професійної 
орієнтації учнів 9–11 класів та професійно-кар’єрної орієнтації студентів і 
випускників вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації; 

• виявлення талановитої та обдарованої молоді для її залучення до науково-
дослідницької і винахідницької роботи та навчання в університеті; 
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• надання платних освітніх послуг населенню у сфері цілеспрямованої 
освітньої, навчальної, виховної та методичної діяльності з метою 
підготовки випускників середніх шкіл, учнів 9–11 класів м. Львова та 
Західного регіону України до ЗНО, а також до вступу і подальшого 
навчання у Львівській політехніці. 

2.2. Основними напрямами роботи центру є: 
2.2.1. У навчально-виховній діяльності: 

• організація та здійснення навчально-виховного процесу у всіх підрозділах 
ІННЦПКО відповідно до вимог державних стандартів освіти; 

• надання якісних знань слухачам та учням ІННЦПКО з математики, фізики, 
хімії, рисунка, креслення, іноземних мов, української мови та літератури, 
інших предметів, необхідних для складання тестів ЗНО та вступних іспитів 
до Львівської політехніки і подальшого успішного навчання за обраною 
спеціальністю (напрямом бакалаврату); 

• розроблення та впровадження в навчальний процес новітніх інформаційно-
комп’ютерних технологій; 

• постійне оновлення комплексу методичного забезпечення навчального 
процесу в повному обсязі; 

• підтримання високого рівня кваліфікації викладацького складу центру; 
• підтримання зв’язків з випускниками центру під час їх навчання в 

університеті; 
• формування в учнів і слухачів громадянської позиції, патріотизму, власної 

гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, 
долю суспільства, держави і людської цивілізації; 

• забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та поваги у 
стосунках між працівниками, викладачами та слухачами і учнями 
ІННЦПКО. 

2.2.2. У профорієнтаційній діяльності: 
• здійснення комплексу заходів для забезпечення ранньої професійної 

орієнтації серед учнівської молоді м. Львова і Західного регіону; 
• удосконалення форм співпраці з мережею загальноосвітніх шкіл і вищих 

навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації з метою залучення до навчання у 
Львівській політехніці здібної, професійно орієнтованої молоді; 

• залучення до співпраці обласних і районних станцій юних техніків, Будинків 
технічної творчості з метою популяризації традицій Львівської політехніки 
та здійснення постійного цілеспрямованого інформаційно-агітаційного 
впливу на молодіжне середовище; 

• забезпечення умов для засвоєння слухачами та учнями ІННЦПКО комплексу 
знань про фізико-хімічні закономірності явищ природи, про людину, 
суспільство, штучний інтелект, морально-етичні засади сучасного науковця; 

• впровадження і розвиток дистанційних форм навчання, що ґрунтуються на 
загальнодоступних технологіях комп’ютерних комунікацій (INTERNET); 

• формування атмосфери культу знань та науки в сучасному суспільстві; 
• організація клубів інтелектуального дозвілля учнівської молоді; 
• сприяння росту духовного і культурно-освітнього рівня молоді; 
• просвітницька діяльність. 
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2.2.3. У науково-методичній роботі: 
• розвиток науково-технічної творчості учнів і слухачів; 
• участь у науково-дослідницьких проектах спільно з установами НАН 

України, Західним науковим центром НАН України, Міністерством освіти і 
науки України, корпорацією “Intel”; 

• проведення серед слухачів наукових конференцій, олімпіад, конкурсів, 
майстер-класів; 

• залучення провідних науковців університету до профорієнтаційної роботи 
серед молоді. 

3. СТРУКТУРА ІННЦПКО 
3.1. До структури ІННЦПКО входять: 

• відділ професійно-кар’єрної орієнтації; 
• Мала технічна академія наук; 
• відділ освітніх послуг; 
• підготовчі курси; 
• інтелектуальні центри дозвілля молоді; 
• центр оперативного друку; 
• філії ІННЦПКО у відокремлених навчальних структурних підрозділах. 

3.2. Відділ професійно-кар’єрної орієнтації: 
• здійснює професійну орієнтацію учнівської молоді шкіл, ліцеїв та ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації; 
• здійснює ІТ-супровід професійно-кар’єрної орієнтації у зв’язку з потребою 

широкого використання сучасних можливостей комп’ютерних комунікацій 
(INTERNET) у навчальному процесі; 

• здійснює координацію профорієнтаційної роботи з дирекціями інститутів 
через координаційну раду, до якої входять заступники директорів, 
відповідальні за профорієнтаційну роботу; 

• забезпечує організацію професійно-кар’єрної орієнтації студентів та 
випускників ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації; 

• організовує центри інтелектуального дозвілля молоді, здійснює змістове 
наповнення роботи центрів за погодженням з керівництвом дирекцій 
інститутів та МТАН; 

• організовує психологічне сприяння школярам, студентам та випускникам 
ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації та їхнім батькам у виборі майбутньої професії; 

• організовує роботу мобільної профорієнтаційної групи з метою активізації 
агітаційного впливу на молодіжне середовище в Західному регіоні; 

• організовує консультації, олімпіади, конкурси спільно з МТАН. 
3.3. Мала технічна академія наук: 

• організовує та здійснює систему заходів з метою виявлення талановитої і 
обдарованої молоді та її залучення до самостійної науково-дослідницької 
роботи; 

• організовує роботу гуртків, груп та інших творчих об’єднань для участі в 
комплексних науково-дослідницьких проектах; 

• спільно з відділом професійно-кар’єрної орієнтації організовує діяльність 
інтелектуальних центрів дозвілля молоді, проводить консультації, 
олімпіади, конкурси. 
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3.4. Відділ освітніх послуг: 
• забезпечує роботу підготовчих курсів на базі 9 класу; 
• забезпечує діяльність консультаційних груп та підготовчих курсів на базі 11 

класу для надання якісних знань слухачам і учням ІННЦПКО з математики, 
фізики, хімії, рисунку, креслення, іноземних мов, української мови та 
літератури, необхідних для успішного складання тестів ЗНО та вступних 
іспитів до Львівської політехніки і подальшого успішного навчання за 
обраною спеціальністю (рівнем бакалаврату); 

• надає платні освітні послуги випускникам ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, 
особам, котрі поновлюються на навчання до університету, а також 
студентам. 

3.5. Інтелектуальні центри дозвілля молоді: 
• організовують освітні заходи, метою яких є задоволення потреб учнівської 

молоді у професійному самовизначенні; 
• здійснюють комплекс заходів з ранньої профорієнтації; 
• забезпечують функціонування регулярних “круглих столів”, майстер-класів 

та бесід-зустрічей з провідними діячами науки і техніки з метою розширення 
наукового світогляду, розвитку інтелекту молодих дослідників та заохочення 
їх до самостійної науково-дослідницької діяльності. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

4.1. ІННЦПКО має право в межах чинного законодавства і цього Положення:  
• здійснювати навчальний процес у всіх своїх підрозділах з метою надання 

якісних знань слухачам та учням ІННЦПКО з математики, фізики, хімії, 
рисунка, креслення, іноземних мов, української мови та літератури, інших 
предметів; 

• організовувати і здійснювати для слухачів тренінги (пробні тестування) з 
предметів, що вивчаються в ІННЦПКО, в рамках програми повної середньої 
освіти; 

• подавати на розгляд ректорату пропозиції щодо створення структурних 
підрозділів ІННЦПКО (як тимчасових, так і постійних); 

• вносити пропозиції щодо структури штатів, форми і оплати праці, порядку 
преміювання; 

• пропонувати ректору кандидатури для залучення до навчального процесу в 
ІННЦПКО кращих спеціалістів університету, відомих науковців та кращих 
учителів середніх шкіл за згодою сторін; 

• здійснювати господарську діяльність відповідно до кошторисів, 
затверджених ректором університету; 

• надавати платні освітні послуги учням, студентам та іншим особам згідно з 
чинним законодавством. 

4.2. Обов’язки центру: 
• дотримуватися чинного законодавства України, статуту університету і цього 

Положення; 
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• створювати умови для підвищення якості та ефективності навчального 
процесу, наукових і науково-методичних досліджень; 

• проводити навчальний процес згідно з навчальними програмами, 
затвердженими в установленому порядку; 

• забезпечувати всі вимоги Кодексу законів з охорони праці, техніки безпеки 
праці, протипожежної безпеки, безпеки життєдіяльності і цивільної оборони.  

5. УПРАВЛІННЯ ІННЦПКО 
5.1. Керівництво ІННЦПКО здійснює директор, якого призначає на посаду ректор 

університету, –  професор або доцент університету, що має науковий ступінь доктора 
або кандидата наук і досвід організаційної та навчально-методичної роботи. 

Директор організовує роботу ІННЦПКО і персонально відповідає за його діяльність 
перед ректором університету. 

Директор центру: 
• діє без доручення від імені центру в межах університетського комплексу; 
• організовує виконання навчальних планів та програм і здійснює контроль за 

навчальним процесом; 
• здійснює загальне керівництво методичною роботою; 
• організовує комплекс профорієнтаційної роботи; 
• організовує і проводить науково-методичні наради та конференції; 
• видає в межах своєї компетенції розпорядження та контролює їх виконання; 
• застосовує заходи заохочення чи дисциплінарного стягнення до працівників 

центру; 
• затверджує посадові обов’язки працівників центру; 
• представляє ІННЦПКО у всіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед ректором за результати діяльності центру; 
• дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, праців-

ників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, 
інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі; 

• відповідає за виконання покладених на ІННЦПКО завдань, результати 
фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в 
користування та володіння центру; 

• організовує навчально-виховний процес відповідно до вимог державних 
стандартів освіти; 

• забезпечує систему заходів для підтримання високого наукового рівня 
професорсько-викладацького складу центру, високоефективної навчальної та 
навчально-методичної діяльності центру; 

• забезпечує пошук і реалізацію нових форм та методів профорієнтаційної 
роботи; 

• організовує керівництво науково-дослідницькими проектами слухачів центру; 
• забезпечує виконання договірних зобов’язань; 
• дотримується чинного законодавства, здійснює заходи для зміцнення 

договірної та трудової дисципліни. 
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У разі відсутності директора центру його обов’язки виконує керівник відділу 
професійно-кар’єрної орієнтації або відділу освітніх послуг. 

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
6.1. Фінансово-господарська діяльність ІННЦПКО здійснюється відповідно до 

законодавства і Статуту університету;  
Фінансування центру здійснюється за рахунок спецкоштів, а також за рахунок 

додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством. 
6.2. ІННЦПКО користується закріпленим за ним ректором Львівської політехніки 

державним майном, площами і всіма матеріальними засобами відповідно до 
законодавства України. 

6.3. ІННЦПКО у процесі впровадження фінансово-господарської діяльності має 
право:  

 розпоряджатися за погодженням з ректором коштами, одержаними від 
самостійної господарської, освітньої та іншої діяльності; 

 користуватися безоплатно площами, на яких розташований ІННЦПКО; 
 виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту Львівської 

політехніки. 
6.4. Матеріально-технічна база ІННЦПКО включає: площі, обладнання, засоби 

зв’язку, транспортні засоби, передані в його користування. 
6.5. Для проведення навчально-виховної роботи у структурах ІННЦПКО (відділ 

професійно-кар’єрної орієнтації, мала технічна академія, відділ освітніх послуг) 
в користування центру університет надає безоплатно лабораторії, обладнання, 
спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади. 

6.6. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в ІННЦПКО 
здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами.  

7. ДІЯЛЬНІСТЬ ІННЦПКО  
В МЕЖАХ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ 

7.1. ІННЦПКО за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної 
бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський 
та педагогічний обмін у межах освітніх програм, проектів, брати участь у 
міжнародних заходах.  

7.2. ІННЦПКО має право укладати угоди про співпрацю, налагоджувати прямі 
відносини з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими 
установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших 
країн у визначеному законодавством порядку і за погодженням з ректором 
Львівської політехніки. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ 
Пропозиції щодо змін і доповнень до цього положення вносить керівництво 

ІННЦПКО. Поправки набувають чинності після затвердження їх наказом ректора 
Львівської політехніки. 
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ВЕБ-САЙТ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Веб-сайт Національного університету “Львівська політехніка” (далі – Веб-сайт) – 

це офіційне консолідоване представлення Національного університету “Львівська 
політехніка”  (далі – Університет) у глобальній системі World Wide Web  (WWW). 

1.2. До складу офіційного Веб-сайта входять інформаційні ресурси, апаратні та 
програмні засоби, що забезпечують подання інформаційних ресурсів у глобальній 
системі WWW. 

1.3. Розроблення та підтримку інформаційних ресурсів та програмно-апаратних 
засобів Веб-сайта, забезпечення ефективної та безперебійної роботи Веб-сайта 
здійснює Центр інформаційного забезпечення Університету (далі – ЦІЗ). 

1.4. Загальну координацію розвитку і модернізації Веб-сайта та аналіз діяльності ЦІЗ 
та сайта здійснює Редакційна колегія Веб-сайта (далі – Редколегія).  

1.5. Веб-сайт діє відповідно до чинного законодавства, Статуту Університету, цього 
Положення та інших нормативних документів про порядок роботи з Веб-сайтом, 
які регламентують організаційно-технічні аспекти розроблення та підтримки Веб-
сайта. 

1.6. Інструкції про порядок роботи з Веб-сайтом розробляються ЦІЗ і затверджуються 
після погодження з Редколегією. 

1.7. Основні засади діяльності Веб-сайта: 
• ефективне подання Університету та його підрозділів у WWW; 
• орієнтованість на відвідувачів Веб-сайта; 
• забезпечення якості інформаційного наповнення; 
• безперебійне функціонування; 
• забезпечення інформаційної безпеки; 
• дотримання авторських прав; 
• колаборативне створення інформаційного наповнення. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВЕБ-САЙТА 
2.1. Основною метою Веб-сайта є оприлюднення інформації про Університет в 

системі WWW. 
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2.2. Основними завданнями Веб-сайта є: 
• позиціонування Університету як високотехнологічного, відкритого для світу 
навчального закладу, що спирається на багаторічні традиції та володіє 
потужним науковим потенціалом; 

• ефективне користувацько-орієнтоване подання Університету та усіх його 
підрозділів у WWW; 

• ефективне користувацько-орієнтоване висвітлення у WWW важливих подій, 
заходів та послуг Університету; 

• підвищення рівня обізнаності суспільства про Університет; 
• підвищення престижу Університету серед вітчизняної та міжнародної 
академічної спільноти, в очах потенційних партнерів та доброчинців; 

• підвищення конкурентоздатності Університету та його популярності серед 
абітурієнтів. 

3. СТРУКТУРА ВЕБ-САЙТА ТА ДОМЕННА ПОЛІТИКА 
3.1. Офіційне доменне ім’я Веб-сайта – LP.EDU.UA. Для Веб-сайта можуть бути 

зареєстровані додаткові доменні імена. За потреби офіційне доменне ім’я може 
бути змінене  наказом Ректора. 

3.2. Структура Веб-сайта визначається необхідністю ефективного користувацько-
орієнтованого подання усіх складових Університету та важливих аспектів його 
діяльності у WWW. Перелік розділів Веб-сайта складає ЦІЗ та затверджує 
Редколегія. 

3.3. Розділи Веб-сайта розміщуються на його сторінках, у підкаталогах (наприклад, 
lp.edu.ua/example) або на піддоменах офіційного домену (наприклад, 
example.lp.edu.ua).  

3.4. Веб-сайти підрозділів Університету, що підтримуються ними самостійно 
(автономні веб-сайти), можуть розміщуватися як в межах офіційного домену 
Університету, так і поза ним. 

3.5. ЦІЗ погоджує з Редколегією використання піддоменів офіційного домену для 
розділів Веб-сайта чи  Веб-сайтів підрозділів Університету. 

4. ПРОГРАМНО-АПАРАТНЕ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕБ-САЙТА 

4.1. Веб-сайт розміщується у спеціально виділеному окремому програмно-апаратному 
середовищі. 

4.2. Для Веб-сайта виділяється окремий канал з визначеною пропускною здатністю, 
спроможний задовольняти потреби аудиторії Веб-сайта. 

4.3. Під час вибору, розроблення та роботи з програмним забезпеченням Веб-сайта 
необхідно дотримуватися таких засад: 
• використання програмного забезпечення, яке добре зарекомендувало себе на 
ринку; 

• застосування передових технологій; 
• постійне вдосконалення програмного забезпечення, тестування та впровад-
ження нових функціональних можливостей; 
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• розроблення якісного дизайну для Веб-сайта і його окремих розділів, який 
повинен відповідати сучасним тенденціям, вимогам ергономіки, рекомен-
даціям провідних спеціалістів у галузі; 

• забезпечення багатомовного подання окремих розділів інформаційного 
наповнення Веб-сайта; 

• підтримка популярних форматів обміну та представлення даних. 

5. ІНФОРМАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ ВЕБ-САЙТА 
5.1. Інформаційне наповнення Веб-сайта – це вся інформація, доступна на Веб-сайті у 

різних формах. 
5.2. Джерелами інформаційного наповнення Веб-сайта є підрозділи Університету. За 

потреби та з дотриманням авторських прав може використовуватись інфор-
маційне наповнення з інших джерел. 

5.3. Обсяг та структура мінімальної необхідної інформації про підрозділи різних типів для 
розміщення на Веб-сайті регламентуються цим Положенням (Додаток 1 та Додаток 2) 
та іншими нормативними документами про порядок роботи з Веб-сайтом. 

5.4. Форми подання інформації про навчально-науковий інститут та кафедру для 
публікації на Веб-сайті наведені у Додатку 1 та Додатку 2 цього Положення. 

5.5. Підрозділи Університету надають актуальну достовірну інформацію про себе і 
свою діяльність для розміщення на Веб-сайті та здійснюють актуалізацію частини 
інформаційного наповнення Веб-сайта, яка стосується відповідного підрозділу. 
Наявність автономних Веб-сайтів не звільняє підрозділ від цього обов’язку.  

5.6. Відповідальність за повноту, достовірність і своєчасність подання інформації про 
підрозділ та її актуалізацію несе керівник цього підрозділу.  

5.7. Відповідальність за інформаційне наповнення автономних Веб-сайтів підрозділу 
несе керівник цього підрозділу. 

5.8. Майнові авторські права на інформаційне наповнення Веб-сайта належать 
Університету, якщо прямо не вказано інше. 

5.9. Немайнові авторські права на інформаційне наповнення Веб-сайта належать 
авторам, що може явно вказуватися на відповідних сторінках Веб-сайта. 

5.10. Під час створення, опрацювання та позиціонування інформаційного наповнення 
Веб-сайта необхідно дотримуватися таких засад: 
• підпорядкування інформаційного наповнення меті та завданням Веб-сайта – 
орієнтація “назовні” (інформаційне наповнення повинно передусім 
задовольняти потреби “зовнішніх” відвідувачів, формуючи інформаційний 
образ Університету); 

• ілюстративність (мультимедійність) – необхідно прагнути до ілюстрування 
основного (текстового) інформаційного наповнення різними мультимедійними 
вставками скрізь, де це можливо і доцільно; 

• відповідність інформаційного наповнення Веб-сайта стандартам W3C для 
адекватного його трактування пошуковими системами та браузерами 
відвідувачів Веб-сайта; 

• поширення інформаційного наповнення шляхом розроблення низки RSS-
каналів новин, зокрема для різних розділів Веб-сайта; 

• переклад україномовних частин інформаційного наповнення іноземними 
мовами, обраними для Веб-сайта, передусім англійською. 
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6. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ВЕБ-САЙТА 
6.1. Редколегія – це колегіальний орган Університету, який виконує наглядову, 

консультаційну, координаційну, аналітичну та оцінкову функції щодо Веб-сайта 
та роботи ЦІЗ. Ухвали Редколегії мають дорадчий характер для Ректора 
Університету. Склад Редколегії визначається наказом Ректора Університету. 

6.2. Голова Редколегії координує роботу Редколегії, здійснює наукове консультування 
ЦІЗ з розвитку Веб-сайта та головує на засіданнях Редколегії. 

6.3. Голова Редколегії може мати заступників, які виконують функції голови на час 
його відсутності та відповідають за окремі напрямки роботи Редколегії. 

6.4. Організацію роботи Редколегії забезпечує секретар Редколегії. 
6.5. Склад, голова, заступники та секретар Редколегії призначається наказом Ректора 

Університету. 
6.6. Редколегія проводить свої засідання не рідше одного разу на три місяці. 
6.7. На засіданнях Редколегія заслуховує інформацію керівника ЦІЗ про проведену 

роботу з розвитку та підтримки Веб-сайта.   
6.8. Для виконання своїх функцій Редколегія на своїх засіданнях здійснює: 

• системний моніторинг стану Веб-сайта; 
• аналіз аналогічних Веб-сайтів інших навчальних закладів; 
• аналіз Веб-сайта у контексті актуальних тенденцій розвитку WWW; 
• розроблення перспективного плану розвитку Веб-сайта та окремих його 
розділів; 

• ухвалення пропозиції щодо видання наказів і розпоряджень для забезпечення 
діяльності Веб-сайта; 

• погодження нормативних документів Університету про порядок роботи з Веб-
сайтом. 
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Додаток 1 
 
 

Форма подання інформації 
про навчально-науковий інститут 

для розміщення на веб-сайті Львівської політехніки 
 
 

1. Назва інституту 

 
Назва інституту українською   
Абревіатура інституту 
українською 

 

Назва інституту англійською  
Абревіатура інституту 
англійською 

 

 
 

2. Перелік кафедр інституту 
 

№ Назва кафедри українською Назва кафедри англійською 
1   

 
 

3. Інші підрозділи інституту (лабораторії тощо) 
(заповнити таблицю, що наведена нижче, для усіх підрозділів інституту, 

окрім кафедр, якщо такі є) 
 

Абревіатура підрозділу  
Назва підрозділу українською  
Назва підрозділу англійською  
ПІП, науковий ступінь та 
вчене звання керівника 
підрозділу 

 

ПІП, науковий ступінь та 
вчене звання наукового 
керівника або консультанта 
підрозділу (якщо є) 

 

Розташування підрозділу 
(номер корпусу, кімната) 

 

Номер телефону  
Офіційний e-mail  
Веб-сайт (якщо є)  
Короткий опис  
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4. Загальна контактна інформація дирекції інституту 
 

Номери телефонів 
(необхідно вказати один–два 
номери телефонів  
для загальних питань) 

 

Номери факсів  
Офіційний e-mail  
Веб-сайт інституту (якщо є)  
Офіційні сторінки інституту у 
глобальних соціальних 
мережах: facebook.com,  
vk.com тощо (якщо є) 

 

Розташування дирекції 
(номер корпусу, кімната) 

 

Години прийому 
(якщо передбачено різні години 
прийому для різних груп 
відвідувачів і/або у різні дні 
тижня, це необхідно зазначити) 

 

 
 

5. Керівництво інституту 
(вказати відомості про директора інституту,  

його заступників, деканів базової та повної вищої освіти,  
їхніх заступників) 

 
Посада в інституті  
Прізвище, ім’я, по батькові 
українською 

 

Прізвище, ім’я англійською  
Науковий ступінь, вчене 
звання 

 

Номер телефону  
Службовий e-mail  
Години прийому 
(якщо передбачено різні години 
прийому для різних груп 
відвідувачів і/або у різні дні 
тижня, це необхідно зазначити) 
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5. Вчена рада інституту 
 

5.1. Голова Вченої ради 
 

Прізвище, ім’я, по батькові 
українською 

 

Прізвище, ім’я англійською  
Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

 

Номер телефону  
Службовий e-mail  

 
5.2. Вчений секретар 

 
Прізвище, ім’я, по батькові 
українською 

 

Прізвище, ім’я англійською  
Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

 

Номер телефону  
Службовий e-mail  

 
5.3. Склад Вченої ради інституту 

(зазначити ПІП українською та англійською, наукові ступені,  
вчені звання та посади членів Вченої ради) 

 
1. Іваненко Іван Іванович (Ivan Ivanenko) – д.т.н., проф., завідувач кафедри ААА; 
2. … 

 
 

6. Партнери інституту 
(Необхідно вказати відомості про партнерів інституту за останні 5 років: установи 

різного типу власності, вищі навчальні заклади і/або окремі їхні підрозділи, компанії, 
громадські організації, фізичних осіб тощо. Критерії для партнерів: підписана угода 
про партнерство; спонсорська допомога інституту; проведення спільних науково-
дослідних робіт, виконання спільних грантів, держбюджетних та господарсько-

договірних тем) 
 

Назва (ім’я) партнера 
українською 

 

Назва (ім’я) партнера 
англійською 

 

Веб-сайт або веб-сторінка 
(якщо є) 

 

Короткий опис співпраці  
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7. Історія інституту 
(подати коротку історію інституту від часу його заснування до сьогодні, 

охарактеризувавши основні етапи розвитку, ключові постаті та досягнення) 
 
 

8. Те, що не увійшло у цю форму 
(Можливо, у Вашому інституті є особливі підрозділи, заходи, проекти чи щось інше, 
що не входить у цю форму, але є важливим і повинно бути відображене на веб-сайті 

Львівської політехніки. Просимо описати це тут.) 
 
 

9. Файли 
Разом із заповненою формою необхідно надіслати такі файли: 

 
1. Логотип інституту (якщо є). 
2. Цифрову фотографію директора інституту. 
3. Логотипи наукових конференцій інституту (якщо є). 
4. Цифрові фотографії, що ілюструють історію інституту – до 20-ти штук. 
5. Цифрові фотографії життя інституту, що можуть бути використані як промоційні 
матеріали на веб-сайті Львівської політехніки (прохання особливу увагу звернути 
на ілюстрацію матеріально-технічних особливостей навчання у інституті) – до  
20-ти штук. 

 
Усі зображення повинні бути розміром не менше 1000 пікселів завширшки. Бажана 
роздільна здатність – 300 dpi. 
 
Усі надіслані файли необхідно описати (вказати, що саме зображено) у такій таблиці: 
 
№ Назва файла Підпис до зображення 
1 Logo.jpg Логотип інституту 
2 …  

 
 

Заповнену форму та відповідні файли необхідно надіслати на 
електронну поштову скриньку 

siteteam.lp@gmail.com 
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Додаток 2 
 
 

Форма подання інформації про кафедру 
для розміщення на веб-сайті Львівської політехніки 

 
 

1. Назва кафедри 

 
Назва кафедри українською   
Абревіатура кафедри 
українською 

 

Назва кафедри англійською  
Абревіатура кафедри 
англійською 

 

 
 

2. Загальна контактна інформація кафедри 
 

Номери телефонів 
(необхідно вказати один–два 
номери телефонів для загальних 
питань) 

 

Номери факсів  
Офіційний e-mail  
Веб-сайт кафедри (якщо є)  
Офіційні сторінки кафедри у 
глобальних соціальних 
мережах: facebook.com, vk.com 
тощо (якщо є) 

 

Адреса кафедри 
(номер корпусу, кімната) 

 

 
 

3. Керівництво кафедри 
(вказати відомості про завідувача кафедри та його заступників) 

 
Посада на кафедрі  
Прізвище, ім’я, по батькові 
українською 

 

Прізвище, ім’я англійською  
Науковий ступінь, вчене 
звання 

 

Номер телефону  
Службовий e-mail  
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4. Підрозділи кафедри  
(секції, лабораторії тощо) 

 
Абревіатура підрозділу 
(якщо є) 

 

Назва підрозділу українською  
Назва підрозділу англійською  
ПІП, науковий ступінь та 
вчене звання керівника 
підрозділу 

 

ПІП, науковий ступінь та 
вчене звання наукового 
керівника або консультанта 
підрозділу (якщо є) 

 

Розташування підрозділу 
(номер корпусу, кімната) 

 

Номер телефону  
Офіційний e-mail  
Веб-сайт (якщо є)  
Короткий опис  

 
 

5. Професорсько-викладацький склад кафедри 
 (зазначити ПІП українською та англійською, наукові ступені, вчені звання та посади 

професорсько-викладацького складу кафедри) 
 

1. Іваненко Іван Іванович (Ivan Ivanenko) – д.т.н., проф., завідувач кафедри ААА; 
2. … 

 
 

6. Партнери кафедри 
(Необхідно вказати відомості про партнерів кафедри за останні 5 років: установи 

різного типу власності, вищі навчальні заклади і/або окремі їхні підрозділи, компанії, 
громадські організації, фізичних осіб тощо. Критерії для партнерів: підписана угода 
про партнерство; спонсорська допомога кафедрі; проведення спільних науково-
дослідних робіт, виконання спільних грантів, держбюджетних та господарсько-

договірних тем.) 
 

Назва (ім’я) партнера 
українською 

 

Назва (ім’я) партнера 
англійською 

 

Веб-сайт або веб-сторінка 
(якщо є) 

 

Короткий опис співпраці  
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7. Відомі випускники кафедри 
(зазначити ПІП українською, посади та рік закінчення університету відомих 
випускників кафедри – інформація подається за згодою цих випускників  

згідно з законодавством України) 
 

1. Іваненко Іван Іванович (1981) – генеральний директор компанії “AAA”; 
2. … 

 
 

8. Наукова діяльність кафедри 
(перелічити напрямки наукових досліджень кафедри, зокрема зареєстровані в 

УкрІНТЕІ, описати основні наукові досягнення та діяльність провідних науковців 
кафедри) 

 
 

9. Історія кафедри 
(подати коротку історію кафедри від часу її заснування до сьогодні, 

охарактеризувавши основні етапи розвитку, ключові постаті та досягнення) 
 
 

10. Те, що не увійшло у цю форму 
(Можливо, на Вашій кафедрі є особливі підрозділи, заходи, проекти чи щось інше, що 
не входить у цю форму, але є важливим і повинно бути відображене на веб-сайті 

Львівської політехніки. Просимо описати це тут.) 
 
 

11. Файли 
Разом із заповненою формою необхідно надіслати такі файли: 

 
1. Логотип кафедри (якщо є). 
2. Цифрову фотографію завідувача кафедри. 
3. Цифрові фотографії, що ілюструють історію та наукову діяльність кафедри. 
4. Цифрові фотографії життя кафедри, що можуть бути використані як промоційні 
матеріали на веб-сайті Львівської політехніки (особливу увагу прохання звернути 
на ілюстрацію матеріально-технічних особливостей навчання на кафедрі). 

 
Усі зображення повинні бути розміром не менше 1000 пікселів завширшки. Бажана 
роздільна здатність – 300 dpi. 
 
Усі надіслані файли необхідно описати (вказати, що саме зображено) у такій таблиці: 
 
№ Назва файла Підпис до зображення 
1 Logo.jpg Логотип кафедри 
2 …  

 
Заповнену форму та відповідні файли необхідно надіслати на 

електронну поштову скриньку 
siteteam.lp@gmail.com 
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НАБІР СТУДЕНТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УНІВЕРСИТЕТУ 

 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПРИЙМАЛЬНУ  КОМІСІЮ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Приймальна комісія Національного університету “Львівська політехніка” (нада- 

лі – Приймальна комісія) створюється для проведення прийому вступників на 
навчання до Національного університету “Львівська політехніка” (надалі 
Університет). Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.  

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості 
відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних 
закладів України, затверджених у МОН України і зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції (далі – Умови прийому), Правил прийому на навчання  до Університету 
(далі – Правила прийому), Статуту Університету та положення про Приймальну 
комісію. 

1.2. Положення про Приймальну комісію затверджується Ректором Університету.  
1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом Ректора Університету, який є 

головою комісії. 
Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання 

покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.  
До складу Приймальної комісії входять: 

− заступник голови Приймальної комісії; 
− відповідальний секретар Приймальної комісії; 
− уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду 
електронних заяв; 
− заступник відповідального секретаря Приймальної комісії; 
− члени Приймальної комісії (директори інститутів та їх заступники, 
керівники структурних підрозділів); 
− представники профспілкових організацій, органів студентського само-
врядування. 

Заступником голови Приймальної комісії є перший проректор Університету. 
Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступник призначаються 

Ректором Університету з числа провідних науково-педагогічних працівників 
Університету.  
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Членами Приймальної комісії є директори і заступники директорів інститутів 
Університету, директор Центру тестування та діагностики знань (ЦТДЗ) 
Університету, керівники навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації, які входять 
в навчально-науково-виробничі комплекси з Університетом і підготовка в яких 
ведеться за інтегрованими навчальними планами.  

Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки 
підряд. 

До складу Приймальної комісії, а також до складів предметних екзаменаційних, 
відбіркових і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не 
дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до Університету у поточному 
році. 

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності 
Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом Ректора з числа 
науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного 
персоналу Університету.  

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається Ректором 
Університету до кінця січня кожного року.  

1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею 
своїх функцій відповідно до наказу Ректора Університету утворюються такі 
підрозділи Приймальної комісії: 

– відбіркові комісії Інституту дистанційного навчання (ІДН), Навчально-
наукового інституту післядипломної освіти (ІПДО), Навчально-наукового 
інституту підприємництва та перспективних технологій (ІППТ), Коломийського 
політехнічного коледжу (КПК), Золочівського коледжу (ЗК), Львівського 
автомобільно-дорожнього коледжу (ЛАДК), Львівського техніко-економічного 
коледжу (ЛТЕК), Технічного коледжу (ТК) і Технологічного коледжу (ТНК); 

– предметні екзаменаційні комісії, фахові атестаційні комісії та комісії для 
проведення співбесід, або інші підрозділи, які відповідають за проведення 
вступних випробовувань; 

– апеляційна комісія (апеляційні комісії). 
Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) 

працівників інших навчальних закладів. 
Відбіркові комісії утворюються для профорієнтаційної роботи, приймання 

документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання 
інших функцій, пов’язаних з прийомом і покладених на неї Приймальною 
комісією. Відбіркові комісії працюють під керівництвом Приймальної комісії. За 
необхідності можуть створюватися виїзні відбіркові комісії, порядок роботи 
яких встановлюється Приймальною комісією. 

До складу відбіркової комісії ІДН входять: директор інституту – голова; 
відповідальний секретар відбіркової комісії; завідувачі Навчально-
консультаційних центрів (НКЦ), науково-педагогічні працівники та навчально-
допоміжний персонал інституту та філій, кількість яких визначається, 
враховуючи потреби відбіркової комісії. 

До складу відбіркових комісій ІПДО, та ІППТ входять: директори інститутів – голови; 
відповідальні секретарі відбіркових комісій, науково-педагогічні працівники та 
навчально-допоміжний персонал інституту. 
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До складу відбіркових комісій коледжів Університету входять: директори коледжів – 
голови, відповідальні секретарі відбіркових комісії, педагогічні працівники та 
навчально-допоміжний персонал відповідних коледжів. 

Кількісний склад  відбіркових комісій встановлюється, враховуючи потреби. 
Предметні екзаменаційні комісії та комісії з проведення співбесід  створюються у 

випадках, передбачених Умовами прийому для проведення конкурсних 
вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої 
освіти та бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. Допускається 
включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, 
науково-дослідних установ. 

Фахові атестаційні комісії створюються в інститутах і коледжах Університету для 
проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання 
на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів. Допускається 
включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників інших навчальних закладів.  

Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій абітурієнтів. Головою 
апеляційної комісії призначається проректор Університету, який не є членом 
предметних або фахових атестаційних комісій.  При прийомі на навчання на 
основі загальної середньої освіти (базової, а також повної) склад апеляційної 
комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників Університету, відокремлених структурних підрозділів Університету 
та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами 
предметних екзаменаційних комісій Університету та комісії Університету для 
проведення співбесід. 

При прийомі на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів 
молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста склад апеляційної комісії 
формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників 
вищих навчальних закладів і наукових установ України. 

Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим Положенням, яке 
затверджується головою Приймальної комісії. 

Апеляційні комісії можуть утворюватись у відокремлених структурних підрозділах. 
Головою апеляційної комісії відокремленого структурного підрозділу 
призначається один із заступників керівника цього підрозділу. 

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, 
апеляційних, відбіркових комісій, комісій з проведення співбесіди видається 
Ректором Університету не пізніше 1 березня. 

1.5. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них 
згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину.  

 
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ  

ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
 

2.1. Відповідно до Умов прийому, Статуту вищого навчального закладу, наявної 
ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила 
прийому, які затверджує Ректор Університету. 
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2.2. Приймальна комісія: 
– забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх 
питань вступу до Університету; 
– організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск 
вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях); 
– в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти (далі — Єдина база) отримані від вступників 
відомості про них, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі; 
– координує діяльність усіх підрозділів Університету щодо підготовки та 
проведення конкурсного відбору; 
– організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та 
вибору напряму (спеціальності) підготовки, що найбільше відповідає 
здібностям, нахилам і рівню підготовки вступників; 
– здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, 
розглядає і затверджує їх рішення; 
– організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових 
служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії; 
– приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і 
джерелами фінансування. 

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності не менше двох третин 
складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться 
до відома вступників.  

Рішення Приймальної комісії оформляються протоколами, які підписує голова і 
відповідальний секретар Приймальної комісії. 

 
3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ 

 
3.1. Приймання заяв та документів вступників проводиться у терміни, передбачені 

Умовами прийому і Правилами прийому, та реєструється в прошнурованому, з 
пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Університету або 
печаткою відповідного структурного підрозділу Університету журналі 
реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника: 
– порядковий номер (та/або номер особової справи); 
– прізвище, ім’я та по батькові; 
– домашня адреса (адреса реєстрації); 
– стать; 
– рік народження; 
– номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень; 
– назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній 
(освітньо-кваліфікаційний) рівень; 
– номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та 
кількість балів з конкурсних предметів, визначених правилами прийому для 
вступу на обраний вступником напрям (спеціальність); 
– середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту; 
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– інформація про документи, які подає вступник, якщо це викликано 
особливими умовами зарахування; 
– причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні 
на навчання. 

У разі необхідності Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до 
журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника. 

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом 
відповідального секретаря (його заступника), скріплена печаткою (штампом) 
Університету (Приймальної комісії).  

Відмова у реєстрації заяви від вступника не допускається, крім випадків відсутності 
документів, передбачених Умовами прийому для реєстрації вступника.  

Під час реєстрації заяв абітурієнтів з використанням автоматизованих систем обліку, 
сторінки журналу реєстрації роздруковуються в кінці робочого дня, кожна 
сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його 
заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення 
приймання документів журнал реєстрації заяв вступників візується підписами 
голови Приймальної комісії та відповідального секретаря і скріплюється 
печаткою Університету або Приймальної комісії.  

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, 
у разі виконання ним вимог Правил прийому до Університету, і повідомляє про 
це вступника в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, 
формі. 

3.3. Для проведення вступних випробувань Університетом формуються екзаменаційні 
групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються 
відомості співбесіди, усного вступного випробування і (або) відомості 
одержання-повернення письмової роботи. 

Кількість осіб у групах визначає Приймальна комісія. Особам, які допущені до 
складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних 
випробувань встановленої форми. 

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться Університетом, затверджується 
головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-
сайті Університету та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше 
ніж за три дні до початку прийому заяв та документів на вступ на навчання за 
відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання. 

3.5. Копії документів вступників, які не зараховані на навчання, та їх фотокартки, а 
також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого 
знищуються за актом. 

 
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ  

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
 

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій або інших 
підрозділів, які відповідають за проведення вступних випробувань щорічно 
складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, 
що проводяться Університетом, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії 
оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові 
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приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому 
документів.   

Форма вступних випробувань в Університеті і порядок їх проведення затверджуються 
кожного року у Правилах прийому. На навчання за освітньо-професійними 
програмами молодшого спеціаліста і бакалавра на основі повної загальної 
середньої освіти для відповідних категорій абітурієнтів вступні випробування 
проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання 
відповідного року.  

Затверджені тестові завдання та інші екзаменаційні матеріали тиражуються в 
необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності. 

4.2. На вступних випробуваннях повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива 
атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, якнайповніше виявити 
рівень своїх знань і умінь. 

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких 
проводяться вступні випробування, не допускаються. 

4.3. Екзамен в усній формі або співбесіда з кожної дисципліни проводяться не менше 
ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова 
предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту. 

Під час співбесіди (екзамену в усній формі) члени відповідної комісії відмічають 
правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який після 
закінчення співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.  

Інформація про результати співбесіди або екзамену в усній формі оголошується 
вступникові в день її проведення. 

4.4. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить Університет у випадках, 
передбачених Умовами прийому, приймають не менше двох членів відповідної 
комісії у кожній аудиторії. 

4.5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі 
штампом Університету зберігаються у відповідального секретаря Приймальної 
комісії (керівника відповідного підрозділу) Університету, який видає їх голові 
екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком 
екзамену. 

Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, де 
проводиться вступне письмове випробування, про що вступник ставить свій 
особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. 
Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на 
аркушах зі штампом Приймальної комісії або її підрозділу. На аркушах не 
допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. 
Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях. 

Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної техніки, 
разом з відповідями на них роздруковуються на паперових носіях та 
підписуються вступником. 

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми 
часу (в астрономічних годинах): 
• при вступі на ОКР “молодший спеціаліст”: 

– вступне випробування із загальноосвітніх предметів –  2-3 години; 
– творчий конкурс з рисунка  (ТНК) –  3 години;     

• при вступі на ОКР “бакалавр”: 
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– вступне випробування із загальноосвітніх предметів  –  4 години; 
– написання самостійної творчої праці – 3 години; 
– рисунок архітектурної деталі  –  3 години; 
– рисунок голови натурника  –  4 години; 
– креслення   –  3 години; 
– композиція (напрям підготовки “Архітектура”)   –  3 години; 
– композиція (напрям підготовки “Дизайн”)  –  4 години; 
– живопис  –  4 години;                     

• при вступі на ОКР “магістр” на основі базової або повної вищої освіти:  
– вступне випробування із фахових дисциплін  –  3 години; 
– вступне випробування із іноземної мови  –  1 година. 

 Норми часу проведення вступних випробувань у формі тестування передбачено 
у пояснювальних записках до тестів. 

4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись 
електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими 
матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі 
використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел 
інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у 
випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого 
вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При 
перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка, не менша від 
мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами 
прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза 
конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.  

4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає 
письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості 
одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії 
зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової 
роботи. 

4.9. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у 
зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не 
допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, 
вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних 
випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і 
розкладу проведення вступних випробувань. 

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати 
екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими. 

Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної  або фахової 
атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному 
секретареві Приймальної комісії або керівникові відповідного підрозділу 
Приймальної комісії. 

4.10. Відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) комісії або його заступник 
проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або 
інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової 
відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час 
шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є 
особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку 
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роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної), 
додатково перевіряє голова відповідної комісії. 

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря 
Приймальної (відбіркової) комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки 
письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем 
Приймальної (відбіркової) комісії або його заступником, який проводив 
шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, 
який розподіляє їх між членами комісії для перевірки. 

4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні 
Університету членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше 
наступного робочого дня Приймальної комісії. 

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження 
під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної (відбіркової) 
комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії 
залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії. 

4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює 
керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково 
перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-
бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів), менше ніж на 124 
бали, більше ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 
до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали, більше ніж на 10 балів. Голова відповідної 
комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів менше ніж 
визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, 
необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза 
конкурсом. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків 
інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки. 

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами 
предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за 
результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за 
висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної 
комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням 
Приймальної комісії. 

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з 
шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою 
предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії 
відповідальному секретареві Приймальної (відбіркової) комісії або його 
заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості 
прізвища вступників. 

4.14. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких 
було оцінено балами, нижче ніж визначена Приймальною комісією та 
Правилами прийому кількість балів, потрібна для допуску до участі в конкурсі 
або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання 
вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються. 

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на 
вступному випробуванні в Університеті (далі – апеляція), повинна подаватись 
особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної 
оцінки.  
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Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності 
вступника. 

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається. 
Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до 

відома вступників до початку вступних випробувань. 
 

5. ЗАРАХУВАННЯ ДО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ 
 
5.1. Список рекомендованих до зарахування осіб оприлюднюється Приймальною 

комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у 
терміни, визначені Правилами прийому.  У списку зазначаються підстави для 
надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.  

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не 
подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінал сертифіката Українського 
центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та медичної 
довідки, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів 
державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових 
довгострокових кредитів.  

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний 
лист (для вступників, що складали вступні випробування) з результатами 
вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та 
усних відповідей тощо вступників, зарахованих до вищого навчального закладу, 
зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.  

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб 
вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до 
Приймальної (відбіркової) комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 
державного зразка та додатка до нього, медичної довідки, завірені в 
установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому 
навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і 
формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому 
навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом 
довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали 
документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, 
у якому зберігаються оригінали зазначених документів.  

5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної 
комісії і оформляється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза 
конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.). 

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії Ректор Університету видає наказ про 
зарахування вступників; інформація про зарахованих вступників доводиться до 
їх відома та оприлюднюється. 

5.4. Зарахованим до складу студентів за їх проханням видається довідка 
встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку із вступом 
до Університету.  
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5.5. Після видання Ректором Університету наказу про  зарахування вступників на 
навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі 
протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та подають до 
Єдиної бази копії наказів про зарахування вступників на навчання. 

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про 
результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі 
щодо вступу до іншого вищого навчального закладу. 

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми 
навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який 
затверджується на засіданні Вченої ради Університету.  

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших 
організацій, партій та рухів не дозволяється. 
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1. Приймання документів від вступників згідно з наказом Ректора здійснюється в
аудиторіях головного корпусу Університету працівниками навчально-наукових
інститутів та Інституту дистанційного навчання (ІДН) Університету.
Приймальникові документів вступник особисто подає:
– заяву про вступ до Університету, в якій вказують напрям підготовки (спеціаль-
ність – у разі вступу на навчання за програмами молодшого спеціаліста, спеціаліста,
маґістра), інститут, форму та джерела фінансування навчання і стверджують
особистим підписом факт ознайомлення з Правилами прийому, наявною ліцензією
і сертифікатом про акредитацію Університету;
– документ державного зразка про повну загальну середню освіту або документ
про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінали або
завірені у встановленому порядку копії);
– медичну довідку за формою 086-о (оригінал або ксерокопію);
– 6 (шість) фотокарток розміром 3х4 см;
– сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) (оригіна-
ли або ксерокопії) з загальноосвітніх предметів, що відповідають переліку вступних
випробувань, визначеному правилами прийому університету для участі у конкурсі
щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність);
– ксерокопію довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера;
– ксерокопію першої сторінки паспорта;
– інші документи, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством
України або викликані обумовленими обмеженнями для вступу на навчання за
відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), встановленими норма-
тивно-правовими актами, у терміни, визначені для подання документів.
Категорично забороняється здійснювати приймання документів, якщо відсутній
будь-який із зазначених документів (за виключенням ідентифікаційного номера).
Оформивши особову справу абітурієнта, приймальник видає вступникові
розписку про приймання його документів.

2. Приймальник вносить у свій робочий зошит таку інформацію про абітурієнта:
– шифр особової справи (абревіатура напряму підготовки і порядковий номер);

ПОРЯДОК
приймання документів від абітурієнтів,

формування їхніх особових справ та забезпечення
функціонування локальної підсистеми

Інформаційно-пошукової системи “Конкурс”
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– прізвище, ім’я та по батькові;
– серія і номер атестату зрілості або диплому, обов’язково вказуючи, прийнято
оригінал чи копію цих документів;
– номер, PIN-код, дату видачі сертифікатів УЦОЯО з переліку конкурсних
предметів, обов’язково вказуючи, прийнято  оригінал чи копію цих
документів.
При потребі приймальник у своєму робочому зошиті може робити додаткові
записи про абітурієнта.

3. Приймальник двічі протягом дня (о 1300 год і після завершення приймання
документів від вступників) передає заяви абітурієнтів керівникові групи з
опрацювання заяв (ауд. 226 гол. корпусу) для занесення інформації до бази даних,
розробленої в Університеті системи “Абітурієнт”.

4. В кінці робочого дня приймальник  передає начальникові сховища (ауд. 105 гол.
корпусу) документи про здобуту вступником освіту (атестати зрілості, дипломи
ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та додатки до них) і сертифікати УЦОЯО для зберігання
в спеціальному сейфі, а особові справи абітурієнтів – начальникові конвеєра для
опрацювання та зберігання на стелажах сховища.
Факт передання на зберігання документів про здобуту вступником освіту,
сертифікатів і особових справ абітурієнта засвідчується підписами відповідно
начальника сховища і начальника конвеєра у робочому зошиті приймальника
документів.
Заміна копій документів на оригінали та видача документів абітурієнтам
здійснюється начальником сховища за погодженням з директором Інституту і за
дозволом відповідального секретаря приймальної комісії.

4.1. Відомості про абітурієнтів з їх заяв до університетської системи “Абітурієнт”
вводяться двічі на день операторами в ауд. 226 гол. корпусу. Після завершення
введення інформації про абітурієнтів до університетської бази даних здійснюється
перевірка автентичності сертифікатів, поданих абітурієнтами, до сертифікатів,
виданих УЦОЯО (адреса бази даних УЦОЯО: http://testportal.gov.au).
Внесення будь-якої інформації, зокрема виправлень в базі даних “Абітурієнт”,

можливе лише з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії.
4.2. Після підтвердження автентичності поданих сертифікатів відбувається автоматичне

генерування особистих кодів доступу абітурієнтів до Інформаційно-пошукової
системи “Конкурс”. Відповідальний за подання відомостей про надходження заяв
на вступ до університету п. А. Марценюк передає:
– інформацію про абітурієнтів до глобальної системи “Конкурс”;
– інформацію про конкурсну ситуацію в Центр інформаційного забезпечення
університету для розміщення її на офіційному сайті Львівської політехніки за
адресою: http://www.lp.edu.ua (сторінка “Все для вступника”);
– коди доступу абітурієнтів (логін та пароль) – відповідальному секретареві
приймальної комісії.

5.1. Наступного робочого дня відповідальний секретар приймальної комісії видає
директорам (деканам) інститутів університету:
– список абітурієнтів з їх кодами доступу;
– довідки про отримання особистих кодів доступу абітурієнтів до бази даних
системи “Конкурс”.
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5.2. Директори (декани) з 1200 год видають абітурієнтам довідки з кодами доступу під
розписку.
Довідка абітурієнту видається лише після особистої перевірки директором
(деканом) його особової справи. Директор (декан) також зобов’язаний повідомити
вступника про допуск до участі у конкурсі та/або до вступних випробувань, про
необхідність подати до приймальної комісії у п’ятиденний термін після оголошення
списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовлен-
ням, оригінали документа про освіту і додатка до нього, медичної довідки та
сертифікатів.
Директори (декани) інститутів копії довідок з підписами абітурієнтів передають
в сховище. Копії довідок долучаються до документів, які зберігаються в особових
справах абітурієнтів.

6. Працівники, залучені до роботи на конвеєрі, записують у прошнурованих,
пронумерованих та скріплених печаткою журналах реєстрації абітурієнтів для
кожного напряму підготовки (спеціальності):
– порядковий номер;
– прізвище, ім’я та по батькові;
– домашню адресу та контактні телефони;
– стать абітурієнта;
– дату народження;
– номер і дату видачі документа про здобуту освіту, назву навчального закладу,
який його видав;
– номер, PIN-код, дату видачі сертифікатів УЦОЯО з переліку конкурсних
предметів;
– причини, з яких вступникові відмовлено в участі у вступних випробуваннях та
конкурсі.
У разі необхідності приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до
журналу реєстрації додаткових даних про вступника. Після завершення приймання
документів журнал реєстрації закривається підписами голови приймальної комісії
та відповідального секретаря і скріплюється печаткою Університету або прий-
мальної комісії. В журналі реєстрації не повинно бути виправлень, закреслень та
пропусків рядків.

7. Оператор локальної підсистеми університету п. А. Марценюк у кінці кожного
робочого дня передає базу даних локальної підсистеми до глобальної підсистеми,
а саме:
– коди доступу абітурієнтів до системи “Конкурс”;
– бали кожного з поданих абітурієнтами сертифікатів УЦОЯО;
– відомості про наявність пільг для вступу;
– у  разі наявності – підстави для складання вступних випробувань в Університеті
з окремих предметів;
– відомості про цільові скерування на навчання (із зазначенням назви організацій,
які видали скерування, їх номерів та дат видачі).

8. Копія бази даних, створеної в університеті за допомогою локальної підсистеми,
подається до Міністерства освіти і науки України п. А. Марценюком – відпові-
дальним за подання відомостей про надходження заяв на вступ до Університету
на компакт-диску не пізніше, як через п’ять календарних днів після завершення
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прийому заяв на вступ до Університету окремо за денною та заочною формами
навчання.

9. У п’ятиденний термін після проведення зарахування відповідальний секретар
приймальної комісії надсилає до Міністерства освіти і науки паперові варіанти
копій наказів  про зарахування за підписом голови приймальної комісії, засвідчені
печаткою Львівської політехніки (окремо за денною та заочною формами
навчання), а також електронний варіант – за адресою: m_fomenko@mon.gov.ua.

Порядок приймання документів від абітурієнтів, формування їх особових справ
та забезпечення функціонування локальної підсистеми Інформаційно-пошукової
системи “Конкурс” розглянутий і схвалений на засіданні Приймальної комісії від
25 лютого 2009 року (протокол № 4).
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РЕГЛАМЕНТ 
електронної реєстрації, приймання заяв і документів,  

формування особових справ вступників на навчання в інститутах  
Національного університету “Львівська політехніка”  

за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра  
та забезпечення функціонування системи “Абітурієнт”  

як локальної підсистеми  
Інформаційно-пошукової системи “Конкурс” 

 

1. Електронна реєстрація заяв вступників на навчання  
в інститутах Університету за освітньо-професійними програмами 

підготовки бакалавра 
 

Електронна реєстрація заяв вступників на навчання в інститутах Університету за 
освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра є обов’язковим етапом 
подання документів до Приймальної комісії Львівської політехніки. Результатом є 
сформована в електронному вигляді інформація про особу вступника. 

Реєстрація заяв вступників складається з двох етапів: 
▪ Попередня електронна реєстрація вступників (з 01.06.2011 р. до 30.06.2011р.); 
▪ Електронний вступ (з 01.07.2011 р. до 31.07.2011р., а для вступників, які будуть 

складати вступні випробування, з 01.07.2011 р. до 22.07.2011р.). 
На етапі попередньої електронної реєстрації вступник має право вносити зміни та 

доповнення до інформації про себе, а також змінювати напрями підготовки, за 
якими він бажає навчатися. На цьому етапі можуть бути відсутні дані про 
результати ЗНО та середній бал атестату. 

На етапі електронного вступу усі дані про абітурієнта звіряється з Єдиною державною 
електронною базою даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
та вводяться повні дані про вступника, включаючи результати ЗНО та середній 
бал атестату. Після реєстрації ніяких змін до введеної інформації вносити не 
можна. 

 
1.1. Попередня електронна реєстрація вступників 
Для попередньої електронної реєстрації вступникові необхідно з будь-якого 

комп’ютера, під’єднаного до мережі Інтернет, або в Інформаційно-навчальному 
комп’ютерному комплексі (ІНКК) Львівської політехніки за адресою вул. Ми-
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трополита Андрея, 3, зайти на Веб-сторінку Університету (http://lp.edu.ua) у 
розділ “Інформація для вступника” і вибрати “Електронна реєстрація”. При 
цьому відкривається сторінка,  на якій вступникові необхідно внести у відповідні 
вікна таку інформацію: 

 ▪ Прізвище 
 ▪ Ім’я 
 ▪ По батькові 
 ▪ Дату народження 
 ▪ Адресу електронної пошти (за її відсутності вступник має можливість 

перейти за посиланням “створити електронну пошту”). 
Після цього вступникові потрібно натиснути кнопку “Зареєструватися”. Якщо 

інформація введена коректно, то на екрані з’явиться повідомлення “Ви 
зареєстровані. Зайдіть на свою скриньку електронної пошти для отримання листа 
з логіном, паролем та кодом активації”. 

У результаті на зазначену вступником адресу електронної пошти системою 
електронної реєстрації автоматично висилається: 
▪ логін – ім’я користувача системи електронної реєстрації; 
▪ пароль – підтвердження особи вступника для системи електронної реєстрації; 
▪ код активації – посилання, за яким активується користувач системи 
електронної реєстрації. Перший раз вступник повинен упродовж однієї доби 
здійснити перехід на зазначене в коді активації посилання. Якщо користувач 
системи електронної реєстрації не активується упродовж однієї доби, то 
процедуру електронної реєстрації документів необхідно почати заново. 

Після активації користувача системи електронної реєстрації вступник за допомогою 
отриманих електронною поштою логіна і пароля може входити в систему 
електронної реєстрації для перегляду та редагування інформації про себе 
(особиста інформація, інформація про сертифікати, напрями підготовки).  

У розділі “особиста інформація”: 
▪ Домашня адреса (поштовий індекс, область, район, вулиця, будинок, квартира) 
▪ Місце навчання (назва навчального закладу, населений пункт, наявність 

відзнаки за навчання, рік завершення навчання) 
▪ Інформація про атестат зрілості(серія, номер, ким видано, дата видачі, 

середній бал атестату) 
▪ Додаткові бали призерам олімпіад і випускникам підготовчих курсів 
▪ Іноземна мова, яку вивчав у навчальному закладі 
▪ Громадянство  
▪ Стать 
▪ Номер мобільного та домашнього телефону  
▪ Спортивні досягнення 
▪ Участь у художній самодіяльності   

У розділі “напрями підготовки” для кожного з напрямів (не більше 3-х напрямів): 
▪ Напрям підготовки  
▪ Форма навчання  
▪ Джерело фінансування  

У розділі “інформація про сертифікати”: 
▪ Номери сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти  
▪ Пін-коди сертифікатів 
▪ Рік проходження зовнішнього незалежного оцінювання.  
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При виборі вступником відповідного напряму підготовки для кожного з них відоб-
ражається перелік предметів, за якими відбувається конкурс. Відповідальність за 
подання недостовірних персональних даних, зазначених у заяві, несе вступник. 

Для збереження введеної інформації в електронній базі даних Університету вступнику 
необхідно підтвердити її достовірність відповідною позначкою.  

Після збереження введеної інформації за відсутності даних про сертифікати та 
середній бал атестату на екрані висвічується повідомлення: “Шановний 
вступнику! Ви зареєстровані в електронній базі даних Львівської політехніки. 
Для участі у конкурсі за вибраними Вами напрямами підготовки необхідно 
ввести дані про сертифікати та середній бал атестату.” 

На етапі попередньої електронної реєстрації вступник має право вносити зміни та 
доповнення до вищезазначеної інформації. 

 
1.2. Електронний вступ 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (МОНМС) 

України № 291 від 28.03.2011 р. “Про запровадження у 2011 році у вищих 
навчальних закладах експерименту “Електронний вступ 2011” з 1 липня 2011 р. у 
Львівській політехніці запроваджується електронний вступ. 

Електронні заяви вступників враховуються Приймальною комісією Університету як 
паперові і дають право на  участь в конкурсі. 

У випадку подання абітурієнтом до Приймальної комісії Університету даних про себе 
на паперових носіях за його участі формується електронна версія поданої 
інформації. 

Після введення вступником інформації, зазначеної в пункті 1.1, її достовірність 
перевіряється в Єдиній державній електронній базі МОНМС України, і вступник 
на адресу своєї електронної пошти отримує повідомлення про допущення його до 
участі в конкурсі на навчання в Університеті. Абітурієнт за бажанням може 
особисто отримати відповідну довідку в Приймальній комісії Університету. 

У разі недостовірності поданих вступником даних (з будь-яких причин) або 
неотримання електронного повідомлення про допущення до участі в конкурсі, 
вступник повинен особисто звернутися до Приймальної комісії Університету з 
документами на паперових носіях. 

Якщо на етапі електронного вступу після 10.07.2011 р. виявлені вступники, які 
пройшли попередню електронну реєстрацію, але не ввели даних про сертифікати 
та середній бал атестату, то на адресу їхньої електронної пошти висилається 
повідомлення: “Шановний вступнику! Ви зареєстровані в електронній базі даних 
Львівської політехніки, але для участі у конкурсі за вибраними Вами напрямами 
підготовки необхідно ввести дані про сертифікати та середній бал атестату.” 

2. Приймання на паперових носіях заяв і документів, формування 
особових справ вступників на навчання в інститутах Університету за 

освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра та 
забезпечення функціонування системи “Абітурієнт” як локальної 

підсистеми Інформаційно-пошукової системи “Конкурс” 
2.1. Приймання заяв вступників на паперових носіях і внесення інформації до 

системи “Абітурієнт” Львівської політехніки проводиться з 1 липня до 31 липня 
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2011 року приймальниками документів і операторами, залученими до роботи в 
Приймальній комісії: 
● до Інституту післядипломної освіти – в ІV навчальному корпусі, ліве крило, 
аудиторії  6 і 7  за адресою – вул. Митрополита Андрея, 5; 

● до Інституту підприємництва та перспективних технологій – в аудиторії 
107  ХХХІІ навчального корпусу  за адресою – вул. Горбачевського, 18; 

● до Інституту права та психології – в аудиторії 219 головного корпусу за 
адресою – вул. С. Бандери, 12; 

● до Інституту архітектури – в аудиторії 313 головного корпусу за адресою – 
вул. С. Бандери 12; 

● до всіх інших інститутів Університету – в аудиторіях 148, 209, 211, 216, 223, 
224, 225, 226 головного корпусу за адресою – вул. С. Бандери, 12.  

Приймальник та оператор спільно працюють зі вступником. 
Приймання заяв на паперових носіях та внесення інформації до системи “Абі-

турієнт” для вступників, які будуть складати вступні випробування, у тому числі 
і творчі конкурси в Університеті, здійснюється з 1 липня до 22 липня 2011 року. 

  
2.2. Вступник має право подати заяви не більше ніж на три напрями підготовки 

та не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України. Тому 
приймальник документів насамперед зобов’язаний перевірити дотримання 
вступником цієї вимоги на підставі оригіналу сертифіката 2011 р. 
(оригіналів або дублікатів сертифікатів 2008, 2009, 2010 р.р.) Українського 
центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). При поданні вступником 
документів до Університету робиться відповідна відмітка на зворотному боці 
оригіналу сертифіката УЦОЯО.  

Вступник особисто подає: 
– заяву-анкету попередньої електронної реєстрації щодо участі в конкурсі на 
вступ до Університету за обраним напрямом (обраними напрямами) підготовки 
і стверджує особистим підписом правдивість зазначеної в заяві інформації;  

– документ державного зразка про повну загальну середню освіту або документ 
про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього (оригінали 
або ксерокопії).  

Вступники, які здобули освіту в 2009 році і раніше, повинні додатково подати 
приймальникові документів довідку із зазначенням середнього балу документа 
про повну загальну середню освіту. Для цього їм необхідно попередньо 
розрахувати середній бал документа про повну загальну середню освіту 
відповідно до листа Міністерства освіти і науки (МОН) України від 08.02.2010 р. 
№ 1/0-67, власноручно записати його значення в копії додатка до цього 
документа. Працівники секретаріату приймальної комісії (ауд. 101 головного 
корпусу)  розраховують середній бал і видають вступникові довідку за формою 
відповідно до листа МОН України від 16.02.2010 р. № 1/0-67; 
– медичну довідку за формою 086-о (оригінал або ксерокопію); 
– 6 (шість) фотокарток розміром  З × 4 см; 
– сертифікат УЦОЯО (оригінал або ксерокопію), виданий у 2011, або 2010, або 

2009, або 2008 роках, із загальноосвітніх предметів, що відповідають переліку 
вступних випробувань, визначеному Правилами прийому Університету для 
участі в конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки; 
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– сертифікат з результатами підсумкової атестації для випускників підготовчих 
курсів Університету; 

– інші документи, якщо він має підстави для складання вступних випробувань в 
Університеті чи претендує на пільги, встановлені законодавством України. 

Категорично забороняється приймати документи, якщо відсутній будь-який із 
зазначених документів. 

 
2.3. Оператор: 

● у випадку відсутності попередньої електронної реєстрації вступника вносить 
необхідну інформацію до електронної бази даних системи “Абітурієнт” 
Університету; 

● вносить із сертифіката(ів) вступника до бази даних системи “Абітурієнт” 
оцінки конкурсних предметів та підтверджує відповідність балів 
сертифіката(ів), які подає вступник, до балів з бази даних УЦОЯО; 

● в присутності вступника перевіряє відповідність зазначених в заяві даних з 
даними в електронній базі і за потребою здійснює відповідні доповнення чи 
виправлення. При цьому обов’язково зазначається: оригінали чи копії 
документів подає вступник; 

● проставляє номери кодів за переліком МОНМС України щодо інформації про 
абітурієнтів, у тому числі: коди пільг, підстав для складання вступних 
випробувань в Університеті тощо; 

● видруковує у разі потреби нову (зі змінами та доповненнями) заяву-анкету 
попередньої електронної реєстрації  і заяву (заяви) про допуск абітурієнта до 
участі в конкурсі на кожен із зазначених ним напрямів підготовки, а також 
довідку-розписку для абітурієнта із зазначенням переліку поданих ним 
документів і напрямів підготовки. 

Внесена оператором інформація переноситься у систему “Абітурієнт”, і особовій 
справі абітурієнта автоматично присвоюється наскрізний реєстраційний номер у 
межах Університету і шифри – порядкові номери в межах напрямів підготовки. 
Після цього цьому абітурієнтові блокується доступ до редагування інформації в 
базі даних електронної реєстрації. Здійснити будь-які зміни та доповнення до 
поданих абітурієнтом заяв і документів, а також забрати заяву (заяви) про його 
допуск до участі в конкурсі на конкретному напрямі підготовки він, за його 
бажанням, зможе лише з дозволу директора (декана) того інституту, на напрям 
якого він подав документи. 

 
2.4. Приймальник документів: 

● отримавши від оператора анкету і заяву (заяви) з підписами абітурієнта, додає 
їх до решти документів, оформляє особову справу абітурієнта, проставляючи у 
відведеному місці титульної сторінки особової справи абітурієнта 
реєстраційний номер і шифри за напрямами підготовки, видає абітурієнтові 
довідку-розписку про приймання його документів і на зворотному боці 
сертифіката УЦОЯО робить відмітку із зазначенням напрямів підготовки, на 
які подані заяви та документи. Довідка-розписка і відмітка на зворотному боці 
сертифіката УЦОЯО підписуються приймальником документів і засвідчуються 
печаткою приймальної комісії Університету; 

● вносить у свій робочий зошит таку інформацію про вступника: 
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– реєстраційний номер особової справи і шифри за напрямами підготовки; 
– прізвище, ім’я та по батькові абітурієнта. 

За потреби приймальник у своєму робочому зошиті може робити додаткові записи 
про абітурієнта; 
● після завершення приймання документів від вступників передає для 

опрацювання та зберігання: 
– особові справи абітурієнтів, які подали копії документів, начальникові конвеєра 

(аудиторії 105А, 105В головного корпусу), 
– особові справи абітурієнтів, які подали оригінали документів, начальникові 

сховища (аудиторія 105Б головного корпусу). 
Факт передання на зберігання особових справ абітурієнтів засвідчується підписами 

начальника сховища і начальника конвеєра у робочому зошиті приймальника 
документів. 

Видача документів абітурієнтам здійснюється начальником сховища (конвеєра) за 
погодженням з директором (деканом) інституту. 

 
2.5. Опрацювання документів вступників: 

● начальник сховища з особової справи абітурієнта, який подав оригінали 
документів, відбирає для зберігання у сейфі документ про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та додаток до нього; сертифікат ЗНО УЦОЯО 2011 
року (сертифікати чи їх дублікати 2010, 2009 або 2008 років) і медичну 
довідку, а також  вилучає анкету і заяву (заяви) щодо участі абітурієнта у 
конкурсі на інших напрямах підготовки (за умови, що такі будуть) і передає їх 
працівникам, залученим до роботи у сховищі. Вони вкладають зазначені 
документи до новосформованої ще однієї особової справи-дубліката 
абітурієнта, присвоюють їй той самий реєстраційний номер, який є на особовій 
справі з оригіналами документів абітурієнта, записують на ній назву інституту 
та напрям підготовки, на який абітурієнт подав оригінали документів. Всі 
особові справи абітурієнтів і справи-дублікати начальник сховища передає 
начальникові конвеєра; 

● працівники, залучені до роботи на конвеєрі, за дорученням начальника 
конвеєра розташовують особові справи абітурієнтів, які подали копії 
документів, а також особові справи-дублікати абітурієнтів, які подали 
оригінали документів, за зростанням їх реєстраційних номерів від першого до 
останнього на окремому стелажі сховища; 

● особові справи зі заявами, в яких зазначено, що абітурієнт подав оригінали 
документів, переносять на стелажі, виділені для конкретних напрямів 
підготовки, і розташовують їх за зростанням номерів шифрів цього напряму 
підготовки; 

● начальник конвеєра веде журнал реєстрації абітурієнтів. Під час приймання 
документів він перевіряє відповідність кількості особових справ, які надійшли 
до сховища, до зареєстрованих заяв у системі “Абітурієнт”, в кінці робочого 
дня роздруковує всі сторінки журналу реєстрації, пронумеровує їх і після 
візування відповідальним секретарем Приймальної комісії Університету (його 
заступником) підшиває в єдиний журнал.  

У журналі реєстрації зазначається: 
− порядковий реєстраційний номер (номер особової справи) абітурієнта; 
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− шифр напряму підготовки, на який абітурієнт подав документи; 
− прізвище, ім’я та по батькові; 
− домашня адреса; 
− стать; 
− рік народження; 
− документ про здобуту освіту, його серія, номер і дата видачі, назва 

навчального закладу; 
− номер, PIN-код, дату видачі сертифікатів УЦОЯО та суми балів з предметів, 

визначених Правилами прийому для вступу на обраний абітурієнтом напрям 
підготовки; 

− середній бал документа про повну загальну середню освіту; 
− додаткові бали до конкурсного балу; 
− причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі. 

У разі необхідності Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до 
журналу реєстрації додаткових даних про вступника. Після завершення 
приймання документів журнал реєстрації закривається підписами голови 
Приймальної комісії та відповідального секретаря і скріплюється печаткою 
Університету або Приймальної комісії. В журналі реєстрації не повинно бути 
виправлень, закреслень та пропусків рядків. Журнали реєстрації зберігаються в 
Приймальній комісії як документи суворої звітності. 

 
2.6. Відповідальний за подання до Інформаційно-пошукової системи “Конкурс” 

відомостей про надходження заяв та конкурсну ситуацію щодо вступу до 
Університету: 
● в кінці кожного робочого дня передає до глобальної Інформаційно-пошукової 

системи "Конкурс" МОНМС України інформацію про подані за день до 
Приймальної комісії заяви вступників за міністерською формою, а саме: 

− прізвище, ім’я та по батькові абітурієнта; 
− напрям підготовки; 
− форма навчання; 
− бали кожного з переліку конкурсних предметів, поданих вступником у 

сертифікаті  УЦОЯО; 
− додаткові бали до конкурсного балу; 
− середній бал документа про повну загальну середню освіту; 
− відомості про наявність пільг для вступу; 
− підстави для складання вступних випробувань в Університеті;  
− відомості про цільові скерування на навчання (із зазначенням назви 

організацій, які видали скерування, їх номерів та дат видачі). 
● передає інформацію про конкурсну ситуацію в Центр інформаційного 

забезпечення Університету для розміщення її на офіційному сайті Львівської 
політехніки за адресою: http://www.lp.edu.ua (сторінка “Все для вступника”). 

 
2.7. Директор Інституту: 

● проводить співбесіду з абітурієнтами, інформує їх про допуск до участі у 
конкурсі та/або до вступних випробувань. Звертає увагу абітурієнтів, які 
подали копії документів, про необхідність подати в дирекцію  Інституту 
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оригінали документів впродовж п’яти календарних днів після оголошення 
списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним 
замовленням; 

● 1 серпня 2011 р. оприлюднює рейтингові списки абітурієнтів за напрямами 
підготовки, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти державного 
бюджету, шляхом розміщення зазначених списків на інформаційних стендах 
Інституту;  

● щоденно на інформаційних стендах Інституту впродовж терміну проведення 
конкурсного відбору оновлює рейтингові списки абітурієнтів; 

● за допомогою електронної бази даних системи “Абітурієнт” формує для 
розгляду на засіданні Приймальної комісії списки абітурієнтів, реко-
мендованих до зарахування на навчання; 

● готує на підставі рішення Приймальної комісії проекти наказу щодо 
зарахування на перший курс навчання на місця державного замовлення – не 
пізніше 10 серпня і на місця, що фінансуються за кошти фізичних або 
юридичних осіб, не пізніше 25 серпня 2011 року. 

 

3. Приймання оригіналів документів абітурієнтів та забирання ними 
документів після оголошення списку осіб, рекомендованих до 

зарахування на навчання за державним замовленням  
3.1. Загальні положення 

3.1.1. Приймання оригіналів документів від абітурієнтів, які беруть участь у 
конкурсі щодо вступу на навчання, та робота з документами здійснюються 
в дирекціях (деканатах) Інститутів Університету. 

3.1.2. Персональну відповідальність за достовірність поданих документів, 
інформації щодо подання абітурієнтами оригіналів документів або 
забирання ними документів, переходу з участі у конкурсі на навчання за 
кошти державного бюджету на навчання за кошти фізичної або юридичної 
особи, а також внесення зумовлених цим змін до електронної бази даних 
системи “Абітурієнт” несе директор інституту. 

 
3.2. Процедура приймання оригіналів документів від абітурієнтів здійснюється в 

такій послідовності: 
3.2.1. Абітурієнт, який допущений до участі в конкурсі на підставі реєстрації за 

допомогою  системи “Електронний вступ”, звертається до директора 
Інституту з повним комплектом оригіналів документів, перелік яких 
зазначений в пункті 2.2. Регламенту; 

3.2.2. Директор доручає приймальникові документів і операторові перевірити 
відповідність документів, які подає абітурієнт, з інформацією бази даних 
системи “Абітурієнт”.   

За відсутності зауважень приймальник документів приймає від абітурієнта усі 
необхідні документи, власноручно або за допомогою оператора в системі 
“Абітурієнт” відзначає, що абітурієнтом на даний  напрям підготовки подані 
оригінали документів, видруковує  заяву про його допуск до участі в конкурсі з 
наскрізним номером і шифром відповідного напряму підготовки і довідку-
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розписку, яку після  підписання абітурієнтом заяви видає йому.  Приймальник на 
зворотному боці сертифіката УЦОЯО робить відмітку із зазначенням напряму 
підготовки, на який подані оригінали документів.  

У протилежному випадку – пропонує абітурієнтові усунути виявлені зауваження і 
повторно звернутися для подання документів; 
3.2.3. Директор  Інституту, пересвідчившись у тому, що в системі “Абітурієнт” 

відзначено факт подання абітурієнтом оригіналів документів, у 
спеціальному журналі реєструє абітурієнта. Абітурієнт своїм підписом у 
журналі засвідчує факт подання оригіналів документів. При цьому 
фіксується дата і час (година) процедури.  

3.2.4. Приймальник документів у файлах приносить отримані документи 
абітурієнтів начальникові сховища в аудиторію 105Б  головного корпусу. 

3.2.5. Начальник сховища оригінали документів про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та додаток до нього,  сертифікат ЗНО УЦОЯО 
2011 року (сертифікати чи їх дублікати 2010, 2009 або 2008 років) та 
медичну довідку кладе для зберігання до сейфу і доручає працівникам 
сховища:  

– сформувати особову справу абітурієнта, який допущений до участі в конкурсі 
на підставі реєстрації з допомогою  системи “Електронний вступ”. З особової 
справи вилучається анкета абітурієнта і вкладається в конверт чи папку з тим 
самим наскрізним номером, що на особовій справі,  для розташування на  
загальному стелажі; 

– за наскрізним номером підняти зі стелажа особову справу абітурієнта, який 
завчасно подав на паперових носіях документи. З особової справи вилу-
чаються анкета абітурієнта і заяви (за умови, що вони є в справі) щодо участі в 
конкурсі на інші напрями підготовки, вкладаються в конверт чи папку з тим 
самим наскрізним номером і повертаються на попереднє місце на стелажі. 

 Особові справи зі заявами, в яких зазначено, що абітурієнт подав оригінали 
документів, переносять на стелажі, виділені для конкретних напрямів підготовки, 
і розташовують їх за зростанням номерів шифрів цього напряму підготовки.  

 
3.3. Процедура забирання документів абітурієнтами здійснюється в такій 

послідовності: 
3.3.1. Абітурієнт в дирекції Інституту відповідно до пред’явленої довідки-

розписки отримує бланк заяви щодо забирання документів або їх 
оригіналів та заповнює її; 

3.3.2. Директор  Інституту в спеціальному журналі реєструє абітурієнта, який 
забирає документи (оригінали документів), і підписує йому заяву. При 
цьому директор зобов’язаний проконтролювати, чи насправді вступник 
забрав зі сховища зазначені у заяві документи або відмовився від участі у 
конкурсі.  

3.3.3. Вступник своїм підписом в журналі директора Інституту засвідчує факт 
забирання документів (оригіналів документів) чи відмову від участі у 
конкурсі. При цьому фіксується дата і час (година) процедури. 

3.3.4. Якщо абітурієнт повністю забирає документи з оригіналами або вирішив 
забрати лише оригінали документів, але бажає продовжувати брати участь 
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у конкурсі на цьому або інших напрямах підготовки Університету, то з 
підписаною директором (деканом) заявою та довідкою-розпискою він 
звертається до начальника сховища (аудиторія 105Б головного корпусу).   

У першому випадку начальник сховища на підставі підписаної директором заяви 
вилучає в абітурієнта довідку-розписку, дістає зі сейфу оригінали документів про 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього, сертифікат 
(сертифікати чи їх дублікати) ЗНО УЦОЯО, медичну довідку, знаходить особову 
справу абітурієнта, повертає йому всі документи з особової справи, крім заяви 
про допуск до участі у конкурсі, а саму особову справу анулює. 

У другому випадку начальник сховища робить відповідну відмітку на довідці-
розписці абітурієнта, вилучає зі сейфу документ про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та додаток до нього, сертифікат (сертифікати чи їх 
дублікати) ЗНО УЦОЯО, медичну довідку і віддає їх абітурієнтові, а його 
особову справу, отриману зі стелажу відповідного напряму підготовки, доповнює 
ксерокопіями зазначених документів, поданих абітурієнтом, та документами зі 
справи-дублікату і розташовує за наскрізним номером на загальному стелажі 
сховища.  

Якщо абітурієнт подавав лише копії документів і не бажає брати участі у конкурсі з 
цього напряму підготовки, то з підписаною директором Інституту заявою він 
звертається до начальника конвеєра (аудиторії 105А, 105В головного корпусу), де 
в нього вилучають довідку-розписку і повертають всі документи з особової 
справи, крім заяви (заяв) про допуск до участі у конкурсі, а саму особову справу 
анулюють. 

Під час зазначених процедур начальник сховища реєструє вступника, який забирає 
документи (оригінали документів), у спеціальному журналі. Факт забирання 
документів підтверджується власноручним підписом вступника. 
3.3.5. Начальник сховища в кінці робочого дня передає заяви осіб, які забрали 

документи (оригінали документів) у 226 аудиторію головного корпусу для 
відзначення цього факту в електронній базі даних системи “Абітурієнт”.  

3.3.6. Наступного дня директор Інституту перевіряє в електронній базі даних 
системи “Абітурієнт” достовірність даних щодо абітурієнтів, які в його 
журналі зареєстровані, як такі, що забрали документи. За відповідності 
факту забирання документів (оригіналів документів) в електронній базі 
даних системи “Абітурієнт” та його журналі, директор  ставить свій підпис 
в журналі проти конкретної особи, яка забрала документи, і вважає це 
питання закритим. У протилежному випадку він доручає своєму 
заступникові або приймальникові документів перевірити у сховищі 
наявність документів вступника або внести зміну до електронної базі 
даних системи “Абітурієнт”. 
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З ВСТУПНИКАМИ  

ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

 
 

1.  Відповідно до пункту 11.1 розділу XI “Зарахування за співбесідою” Умов 
прийому до вищих навчальних закладів України (наказ Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 05.11.2012 р. № 1244) (далі  – Умови 
прийому) та пункту 8.1 Правил прийому на навчання до Національного 
університету “Львівська політехніка” у 2013 році (далі  – Правила прийому) за 
результатами співбесіди зараховуються до Університету особи, яким законом 
України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи” надано таке право. 

2.  Співбесіда проводиться з конкурсних предметів, які входять до переліку  
предметів для зарахування на навчання за напрямами підготовки і 
спеціальностями (див. розділ VІ “Вступні випробування та конкурсний відбір” і 
Додаток 5 Правил прийому). 

3.  Програми співбесіди зі загальноосвітніх предметів відповідають програмам 
середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів. Програми співбесіди 
затверджує голова Приймальної комісії. 

4.  Відповідно до пункту 4.3 “Примірного положенням про приймальну комісію 
вищого навчального закладу України” (наказ Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту від 09.01.2013 р. № 12) та Положення про Приймальну комісію 
Національного університету “Львівська політехніка”, співбесіду з кожним 
абітурієнтом проводять не менше двох членів комісії з кожного предмета. Під 
час співбесіди екзаменатори відмічають правильність відповідей в аркуші 
співбесіди, який після завершення співбесіди підписується екзаменаторами та 
вступником. 

Результати співбесіди з вступниками оцінюються як: „рекомендувати до зарахування” 
або „не рекомендувати до зарахування”. Інформація про результати співбесіди 
оголошується вступникові в день її проведення. 

5.  Рішення комісії про результати співбесіди оформляється протоколом. 
6.  Особи, які за результатами співбесіди рекомендовані до зарахування на 

навчання, зараховуються за умови, що вони подали оригінали документа про 
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної 
довідки та інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до 
Приймальної (відбіркової) комісії Університету) до 4 серпня 1700 години. 

7.  Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на 
навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з 
конкурсних предметів з результатами, не нижчими від передбачених Правилами 
прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах. 
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ  

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Апеляційна комісія Національного університету “Львівська політехніка” 

створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій вступників щодо 
результатів їх вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними 
програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра 
в Університеті. 

1.2. Склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників Університету та вчителів системи загальної 
середньої освіти регіону, які не є членами предметних екзаменаційних та 
фахових атестаційних комісій Університету та комісії Університету для 
проведення співбесід. До складу апеляційної комісії можуть залучатися провідні 
науково-педагогічні працівники інших вищих начальних закладів і наукових 
установ України. 

Головою апеляційної комісії призначається один з проректорів Університету. 
1.3. До роботи у складі апеляційної комісії не дозволяється залучати осіб, діти яких 

вступають до Університету у поточному році. 
1.4. Склад апеляційної комісії щорічно поновлюється не менше ніж на третину. 
1.5. Оплата праці членів апеляційної комісії, які не є працівниками Університету, 

проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований 
час відповідно до затверджених нормативно-правових актів. 

1.6. Контроль за роботою апеляційної комісії здійснює Приймальна комісія 
Університету, яка розглядає та затверджує на своїх засіданнях звіти та рішення 
апеляційної комісії. 

1.7. Апеляційна комісія у своїй роботі керується “Примірним положенням про 
Приймальну комісію вищого навчального закладу”, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від  09.01.2013 р. за № 12, 
Положенням про приймальну комісію Національного університету “Львівська 
політехніка” і цим положенням. 

 
2. ПОРЯДОК ПОДАННЯ АПЕЛЯЦІЙ ВСТУПНИКАМИ 

2.1.  Для розгляду апеляції вступника щодо результатів вступного випробування на 
навчання за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого 
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра та вирішення спірних питань йому 
необхідно подати особисто заповнену заяву на ім'я Ректора Університету до 
Приймальної комісії. 
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У заяві подається прізвище, ім'я та по батькові, номер екзаменаційного листа 
(посвідчення), назва інституту або коледжу Університету, назва предмета, з 
якого проводитиметься апеляція, та суть спірного питання. 

2.2.  Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на 
вступному випробуванні в Університеті (далі – апеляція), повинна подаватись 
особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної 
оцінки.  

2.3. У випадках, коли вступник у зазначені терміни не звернувся із апеляцією до 
Приймальної комісії Університету, виставлена оцінка є остаточною. 

2.4. Апеляційною комісією не розглядаються апеляції: 
• з питань відсторонення вступника від участі у вступних випробуваннях; 
• щодо результатів вступних випробувань, які проводилися у формі 
співбесіди. 

3. ПОРЯДОК РОБОТИ АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ 
3.1.  Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у 

присутності вступника.  
Дозволяється присутність батьків вступника під час розгляду апеляції. Забороняється 

присутність сторонніх осіб на засіданні апеляційної комісії.  
3.2. Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться через засоби наочної агітації 

(масової інформації) до відома вступників до початку вступних або фахових 
вступних випробувань. 

3.3. Під час апеляції ідентифікуються: 
• титульна сторінка і письмова екзаменаційна робота та відповіді вступника; 
• апеляційна відомість. 

Якщо вступне випробування проводилося за тестовими технологіями, то іден-
тифікується також і талон відповідей. 

3.4.  Під час апеляції розглядаються лише відповіді (талон відповідей) та апеляційна 
відомість, у якій зазначені відповіді вступника. 

3.5.  Спірні питання, які виникли у вступника, обговорюються членами апеляційної 
комісії у його присутності. 

3.6.  Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається. За 
результатами апеляції оцінка вступника не може бути зменшена, а лише 
збільшена або залишена без змін. 

3.7  Рішення апеляційної комісії підтверджується підписами її членів в журналі 
реєстрації заяв, поданих для розгляду апеляцій та апеляційній відомості. Факт 
ознайомлення з рішенням апеляційної комісії вступник підтверджує своїм 
підписом. 

3.8. Рішення апеляційної комісії набирає чинності після затвердження його 
Приймальною комісією Університету. 
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ  

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ 
ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ І МАГІСТРІВ 

 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 

1.1 На навчання за ОПП підготовки спеціалістів, магістрів приймають осіб, які 
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) «бакалавр» («спеціаліст») в 
Університеті або в іншому вищому навчальному закладі за умови, що вони 
вступають на спеціальності відповідних напрямів підготовки, крім 
спеціальностей, котрі належать до специфічних категорій.  

На спеціальності, котрі належать до специфічних категорій, приймають осіб, які 
здобули ОКР «бакалавр» («спеціаліст») будь-якого напряму підготовки або 
спеціальності. 

Для осіб, що подають документ про освіту здобуту за кордоном, обов’язковою є 
процедура нострифікації документа про здобутий ОКР, яку здійснює 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України. Нострифікацію цих 
документів проводять упродовж першого року навчання. 

1.2. Форми навчання: денна, заочна, екстернат.   
1.3. Підготовка спеціалістів, магістрів з числа осіб, які здобули ОКР «бакалавр», 

здійснюється: 
• за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за  державним 

замовленням; 
• за рахунок державних пільгових довготермінових кредитів; 
• за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. 

1.4. Підготовка магістрів з числа осіб, котрі здобули ОКР «спеціаліст», 
здійснюється тільки за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. 

1.5. Обсяги прийому на навчання за ОПП підготовки спеціалістів і магістрів за 
державним замовленням визначає щороку Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України.  

1.6. Зарахування до Університету проводиться на підставі конкурсного відбору 
незалежно від форм навчання та джерел фінансування.  

1.7. Пільги для вступників визначає чинне законодавство України та нормативні 
документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. 

1.8. Організацію приймання документів, оформлення особових справ та 
затвердження додаткових балів за наукові й навчальні досягнення для 
випускників  Університету, які здобули ОКР бакалавра  у поточному році,  
здійснюють фахові атестаційні комісії навчально-наукових інститутів та 
конкурсна комісія Інституту дистанційного навчання (ІДН). 
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У навчально-науковому інституті, незалежно від кількості зосереджених у ньому 
напрямів підготовки, створюють одну фахову атестаційну комісію, як 
правило, в такому складі: директор інституту (голова комісії), декан базової 
вищої освіти, декан повної вищої освіти, представники кафедр фахової 
підготовки.   

Персональний склад фахових атестаційних та конкурсних комісій на календарний 
рік затверджує Ректор Університету. Роботу комісій організовує та координує 
проректор з науково-педагогічної роботи, якому Ректор Університету делегує 
ці повноваження.  

1.9. Організацію приймання документів, оформлення особових справ та 
затвердження додаткових балів за наукові й навчальні досягнення для вступ-
ників, які здобули ОКР «бакалавр» («спеціаліст») в Університеті в попередні 
роки або в інших вищих навчальних закладах, здійснює Приймальна комісія 
Університету. 

1.10. Програми вступних випробувань за ОПП підготовки спеціалістів та 
магістрів Приймальна комісія оприлюднює на сайті університету. 

1.11. Підготовку тестових завдань для вступних випробувань організовують 
голови фахових атестаційних комісій відповідних навчально-наукових 
інститутів. 

Тестові завдання затверджує Ректор університету. 
1.12. Приймання документів, проведення вступних випробувань, конкурсний 

відбір та зарахування на навчання здійснюються в терміни, визначені 
Правилами прийому. 

1.13. Особа, яка здобула ОКР «бакалавр» («спеціаліст») в Університеті у поточ-
ному році, подає до фахової атестаційної комісії відповідного навчально-
наукового інституту або до конкурсної комісії ІДН власноручно заповнену і 
підписану заяву встановленого зразка, чим стверджує факт ознайомлення з 
Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію 
Університету та з цим Положенням. 

До заяви додають: 
• документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і  додаток до 

нього або їх засвідчені копії;  
• матеріали та документи, які підтверджують право особи на додаткові   

бали; 
• угоду про майбутнє працевлаштування на підприємстві (в установі, організації) з 

державною часткою власності або угоду про підготовку за кошти 
юридичної або фізичної особи. 

Вступник, який претендує на пільги, додатково подає документи, встановлені 
законодавством України. 

1.14. Особа, яка здобула ОКР «бакалавр» («спеціаліст») в Університеті в по-
передні роки  або в інших вищих навчальних закладах, подає до Приймальної 
комісії власноручно заповнену і підписану заяву встановленого зразка, чим 
стверджує факт ознайомлення з Правилами прийому, наявною ліцензією і 
сертифікатом про акредитацію Університету та з цим Положенням. 

До заяви додають:  
• документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і     додаток до 

нього  або їх засвідчені копії ;  
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• медичну довідку за формою 086-о або її копію;  
• витяг з трудової книжки (для особи зі стажем роботи); 
• 6 (шість) фотокарток розміром 3 × 4 см; 
• ксерокопію довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного  номера; 
• ксерокопію першої сторінки паспорта;   
• матеріали та документи, які підтверджують право особи на  додаткові  

бали. 
Вступник, який претендує на пільги, додатково подає документи, визначені 

законодавством України. 
1.15. Подаючи заяву, вступник пред’являє паспорт, військовий квиток (по-

свідчення про приписку до призовної дільниці). 
1.16. Копії документів засвідчує Приймальна комісія Університету за їх ори-

гіналами або в установленому порядку.   
 

2. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ, КОНКУРСНИЙ ВІДБІР  
ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА ОПП ПІДГОТОВКИ 

МАГІСТРІВ 
 
2.1. Конкурсний відбір вступників на навчання за ОПП підготовки магістра на 

основі базової та повної вищої освіти проводять на підставі конкурсного 
бала (КБм), який обчислюється як сума результатів середнього бала додатка 
до диплома бакалавра (СБ), кількості додаткових балів за їхні наукові й 
навчальні досягнення (ДБ), вступного випробування з фахових дисциплін 
(ФД) та іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) (ІМ) з 
відповідними ваговими коефіцієнтами за формулою: 

КБм= k1 ⋅ СБ + ДБ + k2 ⋅ ФД + k3 ⋅ ІМ,                            (1) 
k1 – вагове значення середнього бала додатка до диплома бакалавра у 

конкурсному балі; k2 – вагове значення результату тестування з фахових 
дисциплін у конкурсному балі; k3 – вагове значення результату тестування з 
іноземної мови у конкурсному балі. 

Значення вагових коефіцієнтів щорічно затверджує Приймальна комісія на 
підставі експертних оцінок членів  Приймальної комісії, які зазначаються у 
«Правилах прийому на навчання до Національного університету «Львівська 
політехніка». 

2.1.1. Вступне випробування проводиться у формі тестування. Оцінювання знань 
вступників з дисциплін фахового спрямування та з іноземної мови  
здійснюють окремо за 100-бальною шкалою. 

 2.1.2. Середній бал додатка до диплома бакалавра визначається як середнє 
арифметичне всіх оцінок, переведене у 100-бальну шкалу за такою схемою:  

 
Середнє арифметичне Середній бал 

3,00–3,49  50 
3,50–3,99  60 
4,00–4,49  71 
4,50–4,99  80 

5,0 88 
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2.1.3. Для вступників, які в поточному році здобули в Університеті ОКР 
«бакалавр» у формулі (1) замість середнього бала додатка до диплома 
враховується їхня конкурсна рейтингова оцінка, яку визначають згідно з 
«Тимчасовим положенням про оцінювання знань та визначення рейтингу 
студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу», 
що діє в Університеті. 

2.1.4. Для нарахування додаткових балів вступник подає до приймальної комісії 
Університету (фахової атестаційної чи конкурсної комісії відповідного 
інституту) оригінали матеріалів та документів (статті, тези доповідей, 
дипломи тощо). Кількість додаткових балів визначається згідно з додатком. 
Максимальна кількість балів не може перевищувати 5 балів. Якщо статтю 
або тези надруковано у співавторстві то кількість балів ділять на кількість 
авторів. 

Після засідання фахової атестаційної чи конкурсної комісії  додаткові бали за 
наукові й навчальні досягнення змінювати не дозволяється. 

 
Приклад. Середній бал додатка до диплому бакалавра вступника (конкурсна 

рейтингова оцінка) становить 71 бал, додаткові бали за наукові й навчальні 
досягнення – 5,0 балів, результат вступного випробування з фахових  дисциплін – 
80 балів,  з іноземної  мови – 96 балів,   а значення   вагових коефіцієнтів такі:  

k1 = 1,0; k2 =0,4; k3 =0,1 
КБм= 1,0 ⋅ 71+5+0,4 ⋅ 80+0,1 ⋅ 96=117,6  балів. 

2.2. Вступники, котрі вступають на навчання на спеціальності, що належать до  
специфічних категорій, вступне випробування складають не з фахових 
дисциплін, а зі спеціальних дисциплін та загальної ерудиції. 

2.3. Вступники, які не витримали конкурс на навчання за ОПП підготовки «магістр», 
мають право брати участь у конкурсі на навчання за ОПП підготовки 
«спеціаліст» на місця державного замовлення, за умови подання до дирекції 
відповідного інституту нової заяви,  але не пізніше ніж на другий день після 
оголошення списків рекомендованих до зарахування на навчання за ОПП 
підготовки «магістр». 

Конкурсний відбір для цієї категорії вступників проводиться на підставі 
отриманих результатів при вступі на навчання за ОПП підготовки магістр 
без врахування результатів тестування з іноземної мови (дивись пункт 3.1). 

2.4. Іноземні громадяни складають вступне випробування відповідно до 
«Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до 
вищих навчальних закладів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України № 1238 від 05.08.1998 р. 

 
3. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ, КОНКУРСНИЙ ВІДБІР  

ТА  ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ЗА ОПП  
ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ 

  
3.1. Конкурсний відбір вступників на навчання за ОПП підготовки спеціаліста на 

основі базової вищої освіти проводять на підставі конкурсного бала (КБс), 
що обчислюється як сума середнього бала додатка до диплома бакалавра 
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(СБ), кількості додаткових балів за їхні наукові й навчальні досягнення (ДБ) 
та результатів вступного випробування з фахових дисциплін (ФД) із 
врахуванням вагових коефіцієнтів за формулою: 

КБс=  k1 ⋅ СБ + ДБ + k2 ⋅ ФД .                                      (2) 
Приклад. Середній бал додатка до диплома бакалавра вступника становить 

71 бал, додаткові бали за наукові й навчальні досягнення – 2,0 бала, результат 
вступного випробування вступника з фахових дисциплін 75 балів, а значення   
вагових коефіцієнтів такі: 

k1 = 1,0; k2 =0,4 
КБс= 1,0 ⋅ 71+2,0+ 0,4 ⋅ 75=103 бала 

3.2. На спеціальності, які належать до  специфічних категорій, вступне 
випробування вступники складають не з фахових дисциплін, а зі спеціальних 
дисциплін та загальної ерудиції. 

3.3. Для вступників, котрі в поточному році здобули ОКР «бакалавр» в інститутах 
Університету, середнім балом додатка до диплома є їхня конкурсна 
рейтингова оцінка (КРО), яка визначається згідно з «Тимчасовим 
положенням про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у 
кредитно-модульній системі організації навчального процесу», що діє в 
Університеті. 

                               
4. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ  
ЗА ОДНАКОВОГО КОНКУРСНОГО  БАЛА 

4.1. За однакового конкурсного бала право на першочергове зарахування до 
Університету мають:  
• вступники, які за результатами тестування з предметів фахового 

спрямування отримали більше балів; 
• вступники, яким нараховано більшу кількості додаткових балів за їх 

наукові й навчальні досягнення; 
• вступники, які мають диплом бакалавра з відзнакою; 
• інваліди ІІІ групи; 
• вступники, батьки яких є інвалідами. 

4.2. Зазначене право надається за черговістю, визначеною пунктом 4.1 цього 
Положення. 

 
5. ЗАРАХУВАННЯ НА МІСЦЯ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ 

 ЗА КОШТИ  ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 
 

5.1. Вступники, які виявили бажання навчатися за ОПП підготовки спеціалістів на 
комерційних засадах, беруть участь у конкурсі на підставі конкурсного бала 
згідно з пунктами  3.1–3.3 цього Положення. 

5.2. Вступники, які виявили бажання навчатися за ОПП підготовки магістрів на 
комерційних засадах, беруть участь у конкурсі на підставі конкурсного бала 
згідно з пунктами 2.1–2.2 цього Положення.  
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5.3. Конкурс для цієї категорії вступників проводиться після виконання 
Університетом державного замовлення на підготовку фахівців за 
відповідними спеціальностями, за якими Університетом оголошено прийом 
на навчання за рахунок видатків державного бюджету. 

Прийом на навчання за ОПП підготовки спеціалістів, магістрів проводиться понад 
план державного замовлення у межах ліцензованого обсягу з кожної 
спеціальності.   

5.4. Зарахування на навчання до Університету здійснюється за умови, що 
вступники уклали договір про повне відшкодування витрат за підготовку 
фахівців і оплатили до 30 серпня поточного року вартість навчання за 
перший семестр.  

 

6. ДОДАТКОВЕ ЗАРАХУВАННЯ ТА РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ 
6.1. Особи, рекомендовані до зарахування на навчання за рахунок видатків 

державного бюджету або державних пільгових довготермінових кредитів, 
зобов’язані у п’ятиденний термін подати до Приймальної комісії 
Університету оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та 
додатка до нього.  

6.2. Приймальна комісія відкликає надані раніше рекомендації щодо зарахування 
вступникам, які своєчасно не подали документів передбачених пунктом 6.1 
цього Положення. 

     6.3. Приймальна комісія не рекомендує до зарахування на навчання 
вступників, які витримали конкурсний відбір на навчання за кошти 
юридичних або фізичних осіб, але не уклали своєчасно відповідних угод. 

6.4. Зараховані до Університету особи, котрі не приступили до занять  протягом 
10 днів від їх початку і не повідомили про причину своєї відсутності, 
підлягають відрахуванню з Університету. На звільнені при цьому місця 
може проводитися додаткове зарахування осіб, які не пройшли за конкурсом 
на навчання за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів. 

6.5. Апеляційні заяви щодо результатів вступних випробувань приймаються від 
вступників не пізніше наступного дня після оголошення результатів. 
Апеляцію розглядають, як правило, в присутності вступника і доводять до 
його відома висновок апеляційної комісії. Додаткове опитування вступників 
під час розгляду апеляцій не допускається. 

 
Положення  розглянуто і схвалено на засіданні  Приймальної комісії  
(протокол № 28 від 23 листопада 2012 р.)  
 
 

 
Проректор                                                               А.Г. Загородній 
  
Заступник 
відповідального секретаря 
Приймальної комісії                                               І.П. Вознюк 
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Додаток 
 

1. Наукові праці:  
 • у фахових журналах та міжнародних виданнях......................... 2,0 бала 

 • у фахових вісниках і збірниках вищих навчальних  
закладів та академічних установ................................................... 

 
1,5 бала 

 • у не фахових збірниках та журналах……………………............ 1,0 бал 
 • у студентських збірниках............................................................. 0,5 бала 
   

2. Отримання позитивного рішення або охоронного 
 документа  1,0 бал 

   
3. Тези доповідей на наукових конференціях:  
 • міжнародних.................................................................................. 2,0 бала 
 • загальнодержавних........................................................................ 1,5 бала 
 • університету та інших вищих навчальних закладів................... 1,0 бал 
 • студентських.................................................................................. 0,5 бала 
   

4. Призові місця в другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт:  

 І місце................................................................................................. 2,0 бала 
 ІІ місце................................................................................................ 1,5 бала 
 ІІІ місце............................................................................................... 1,0 бал 
   

5. Призові місця в другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з 
навчальних дисциплін або спеціальностей:  

 І місце................................................................................................. 2,0 бала 
 ІІ місце................................................................................................ 1,5 бала 
 ІІІ місце............................................................................................... 1,0 бал 

6. Участь в архітектурних конкурсах семінарах:  
 • міжнародних.................................................................................. 1,0 бал 
 • загальнодержавних........................................................................ 0,5 бала 
 • регіональних................................................................................. 0,25 бала 
   

 
Додаткові  бали за наукові й навчальні досягнення 

 
Примітка: Максимальна кількість додаткових балів, які враховуються у  конкурсній 

оцінці, не може перевищувати 5 балів. 
Якщо стаття або тези надруковані у співавторстві то кількість  балів  ділиться на 

кількість співавторів. 
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ПОЛОЖЕННЯ
про навчання маґiстрiв Львiвської полiтехнiки

на основі базової вищої освіти та кваліфікації бакалавра

       Це Положення складене на пiдставi закону України “Про освіту” в редакції від
23 березня 1996 р., Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту),
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65
та ухвали Вченої ради Львiвської полiтехнiки вiд 5 липня 2000 р., протокол № 31.

1. ЗАГАЛЬНI  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Пiдготовка маґістрiв у Національному університеті “Львiвська полiтехнiка” на
основі базової вищої освіти та кваліфікації бакалавра здiйснюється з метою
забезпечення потреб Львiвської полiтехнiки, iнших органiзацiй, установ або
пiдприємств в працiвниках, якi отримали поглиблену фундаментальну, гуманітарну,
соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну
пiдготовку за вибраною спеціальністю і пiдтвердили свої здiбностi до науково-
дослідницької або іншої інноваційної діяльності шляхом виконання та захисту
магiстерської кваліфікаційної роботи.

1.2.    Пiдготовка маґістрiв на основі кваліфікації бакалавра проводиться iз числа осiб, якi
отримали диплом бакалавра відповідного напряму, виявили високий рiвень
пiдготовки, здiбностi та нахили до науково-дослідницької або іншої інноваційної
діяльності і рекомендовані для навчання на магістерському рівні Державною
екзаменаційною комісією та Вченою радою відповідного інституту.

1.3.    Підготовка маґістрів може здійснюватися виключно за спеціальностями четвертого
рівня акредитації.

1.4.  Пiдготовка маґістрiв може здiйснюватися за кошти Державного бюджету, за
позабюджетні кошти, за кошти iнших юридичних осiб (пiдприємств, фiрм,
органiзацiй, установ тощо), якi уклали з Львiвською полiтехнiкою угоди на
пiдготовку маґiстрiв, або за кошти фiзичних осiб.

1.5.    За рахунок державного бюджету можуть навчатися студенти, які уклали угоди про
підготовку і подальше працевлаштування з державним підприємством (установою,
організацією)-замовником і Львівською політехнікою або з Львівською політехнікою
як замовником.

1.6.   Цi особи пiсля успiшного завершення навчання наймаються на роботу на умовах,
передбачених угодою, і зобов’язані працювати за наймом не менше від терміну,
встановленого угодою. При працевлаштуванні у Львівській політехніці вони можуть
працювати на кафедрах на молодших викладацьких посадах, в науково-дослiдних
лабораторiях, вiддiлах, iнститутах на молодших наукових посадах або на інженерних
посадах з дослідницьким спрямуванням. Їм може бути запропоноване продовження
навчання в аспiрантурі.
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1.7.     Особи, якi навчаються на маґістерському рiвнi, як правило, є студентами стаціонарної
форми навчання, на них поширюються всі обов’язки та права студентів. Навчання
за спеціальностями, які належать до напрямів “Економіка” та “Менеджмент”, може
здійснюватися заочно або через екстернат.

1.8.   Навчання на магістерському рівні здійснюється на підставі відповідних освітньо-
професійних програм (ОПП) та навчальних планів, затверджених у встановленому
порядку. Нормативний термін навчання визначається освітньо-професійною
програмою і становить один навчальний рік (2 семестри, або 36 навчальних тижнів)
або півтора навчального року (3 семестри, або 54 навчальні тижні) залежно від
спеціальності. Для студентів, які повністю або частково навчаються за кошти
юридичних або фізичних осіб, нормативний термін навчання може бути збільшений
до двох років (4 семестри, або 72 навчальні тижні) через впровадження
факультативних дисциплін. Календарний термін навчання перевищує нормативний
на час, відведений для здійснення семестрового контролю, державної атестації та
на канікулярний період.

1.9.  Після успішного завершення навчання та державної атестації студент отримує
державний диплом маґістра за певною спеціальністю та кваліфікацією.

2. ВIДКРИТТЯ МАҐIСТЕРСЬКОЇ ПIДГОТОВКИ

2.1.  Пiдготовка маґістрiв здiйснюється на базi кафедр, які мають спеціальності,
акредитовані на четвертому рiвнi, і лише за цими спеціальностями.

2.2.    Для відкриття маґістерської підготовки за даною спеціальністю відповідна кафедра
готує проект освітньо-професійної програми і навчального плану, розрахованих
на термін навчання, встановлений для цієї спеціальності. Під час складання ОПП та
навчального плану необхідно дотримуватися вимог Міністерства освіти і науки
щодо нормативної частини змісту навчання, передбачених для освітньо-кваліфі-
каційного рівня “Спеціаліст”, наказів і розпоряджень, які стосуються змісту
навчання та підготовки ОПП і навчальних планів, а також рекомендацій навчально-
методичної комісії Університету.

2.3.    Навчальна програма і навчальний план затверджуються у встановленому порядку.
Дозвiл на відкриття маґістерської пiдготовки за конкретною спеціальністю дає
Ректор своїм наказом.

2.4.    Планування здійснення маґістерської підготовки за конкретною спеціальністю на
наступний навчальний рік, підготовка необхідних документів здійснюється
протягом поточного навчального року. Кандидати для навчання за маґістерською
програмою попередньо підбираються із числа студентів Львівської політехніки –
випускників бакалаврського рівня підготовки.

3. НАБІР АБО ПЕРЕВЕДЕННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ
НА МАҐIСТЕРСЬКОМУ РIВНI

3.1.    Кандидатами для навчання на маґістерському рівні можуть бути студенти Львівської
політехніки, які закінчили навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “Бакалавр”,
а також випускники інших вищих навчальних закладів, які мають дипломи бакалавра
з відповідних напрямів підготовки.
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3.2.      Для організації набору кандидатів на навчання за маґістерською програмою підготовки
Ректор утворює інститутські конкурсні комісії. Головою комісії є Ректор або
призначений ним проректор. До складу комісії входять: декан повної вищої освіти
відповідного інституту, завідувачі кафедр, при яких передбачається здійснення
маґістерської підготовки, начальник навчально-методичного управління. Конкурсна
комісія чинна протягом календарного року.

3.3.    Студенти Львівської політехніки, рекомендовані конкурсними комісіями для навчання
на освітньо-кваліфікаційному рівні “Маґістр”, переводяться для навчання наказом
Ректора. Випускники інших навчальних закладів зараховуються для навчання на
освітньо-кваліфікаційному рівні “Маґістр” наказом Ректора на підставі
рекомендацій конкурсної комісії та приймальної комісії Університету.

3.4.    Кандидат на навчання на маґiстерському рiвнi повинен пройти спiвбесiду з завiдувачем
кафедри, яка проводить маґiстерську пiдготовку за вибраною спеціальністю, та
подати такi документи1:

1)  заяву на ім’я Ректора з вiзою завiдувача кафедри, яка проводить маґiстерську
пiдготовку, та декана повної вищої освіти вiдповiдного інституту;

2)  копію диплома бакалавра та копію додатка до диплому;
3)  угоду про майбутнє працевлаштування в державному підприємстві (установі,

організації) або угоду про підготовку на замовлення відповідної юридичної
або фізичної особи;

4)  витяг з протоколу Державної екзаменаційної комісії та витяг з ухвали Вченої
ради інституту, на якому кандидат закiнчив навчання на рiвнi бакалавра, з
рекомендацiєю до навчання на маґiстерському рiвнi;

5)  довідку про рейтинг, досягнутий під час навчання на рівні бакалавра, підписану
деканом.

            Студенти Львівської політехніки подають документи в деканат відповідного інституту,
а випускники інших вищих навчальних закладів –  у приймальну комісію Університету.

3.5.     Для набору студентів для навчання в конкретному навчальному році за спеціальністю,
для якої відкрита маґістерська підготовка, документи, вказані в п. 3.4, повинні
бути подані на розгляд конкурсної комісії. Документи кандидатів – студентів
Львівської політехніки подають деканати відповідних інститутів. Документи
кандидатів на навчання із числа випускників інших вищих навчальних закладів
подає приймальна комісія Університету.

3.6.     Конкурсна комісія розглядає подані документи і виносить відповідну рекомендацію.
Рішення конкурсної комісії оформляються протокольно за підписами голови і членів
комісії.

3.7.   Розгляд конкурсних справ здійснюється за графіком, встановленим Ректором. Як
правило, це відбувається безпосередньо після складання державного екзамену з
професійно-орієнтованих дисциплін на освітньо-кваліфікаційному рівні “Бакалавр”.

3.8.   Як  виняток студент може бути переведений для навчання на освітньо-кваліфікаційному
рівні “Маґістр” з освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” за дотримання усіх
вказаних нижче умов:

•  при фінансуванні продовження навчання за маґістерською програмою до його
завершення за рахунок коштів інших юридичних або фізичних осіб або за рахунок
позабюджетних коштів Львівської політехніки у випадках, якщо із студентом

1 Для випускників інших ВНЗ наявність документів, вказаних у підпунктах 4 і 5, не є
обов’язковою.
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укладена угода про його працевлаштування у Львівській політехніці або про
участь у конкурсі для продовження навчання в аспірантурі;

•   продовження навчання за індивідуальними освітньо-професійною програмою
та навчальним планом, складеними з урахуванням академічної різниці між ОПП
підготовки спеціаліста та ОПП підготовки маґістра на час переведення.

              Таке переведення може бути здійснене не пізніше ніж перед початком практики за
темою дипломного проекту (роботи) на рівні “Спеціаліст” за умови ліквідації
академічної різниці між навчальними програмами рівнів “Спеціаліст” і “Маґістр”
перед переведенням.

3.9.    Переведення або прийняття студентів для навчання за маґістерською програмою
здійснюється наказом Ректора.

4. ОРГАНIЗАЦIЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
НА МАҐIСТЕРСЬКОМУ РIВНI

4.1.      Навчальний процес на маґiстерському рiвнi проводиться за навчальними програмами
та планами, розробленими та затвердженими у встановленому порядку.

4.2.    Навчальна програма пiдготовки маґiстрiв передбачає:
•  вивчення спецiальних курсiв з фундаментальних дисциплiн вiдповiдно до

спеціальності пiдготовки;
•  вивчення спецiальних дисциплiн;
•  поглиблене вивчення фахової iноземної мови;
•  складання пiдсумкових екзаменiв з навчальних дисциплiн маґiстерської

пiдготовки;
•  виконання дослiджень за темою маґiстерської кваліфікаційної роботи, написання

маґістерської кваліфікаційної роботи;
•  державну атестацію у формі захисту маґістерської кваліфікаційної роботи.

4.3.   Навчальний процес на маґістерському рівні підготовки, проведення поточного і
підсумкового контролю здійснюються за розкладом на підставі відповідних правил
і положень, чинних у Львівській політехніці. Навчальні заняття з дисциплін
маґістерського рівня підготовки, які згідно з навчальним планом збігаються із
дисциплінами рівня “Спеціаліст”, плануються для їх спільного відвідування
студентами обидвох рівнів підготовки.

5. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ
НА МАҐІСТЕРСЬКОМУ РІВНІ

5.1.    Державна атестація студентів на маґістерському рівні підготовки здійснюється за
правилами, передбаченими для захистів дипломних проектів (робіт) на рівні
“Спеціаліст”, крім випадків, передбачених цим положенням.

5.2.    Маґiстерська кваліфікаційна робота є дипломною роботою дослідницького характеру,
виконаною студентом пiд наглядом керiвника за темою, затвердженою в порядку,
встановленому цим Положенням. Маґiстерська кваліфікаційна робота повинна мiстити
формулювання завдань, огляд лiтератури, результати дослiджень, проведених
студентом, висновки, список використаної лiтератури, а також інші розділи,
передбачені нормативними документами, що стосуються виконання дипломних робіт
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для рівня “Спеціаліст”. Орiєнтовний обсяг маґiстерської кваліфікаційної роботи
становить 70 – 80 сторiнок машинопису, але не бiльше ніж 100 сторiнок.

5.3.    Теми маґiстерських кваліфікаційних робіт, запропонованi кафедрами, якi ведуть
маґiстерську пiдготовку, та кандидатури керiвникiв цих робіт розглядаються на
Вчених радах вiдповiдних інститутiв i у випадку їх схвалення затверджуються
наказом Ректора.

5.4.    Маґiстерська кваліфікаційна робота оформляється в одному примiрнику за
правилами, прийнятими для дипломних робіт. Пiсля захисту цей примiрник
передається для зберiгання в науково-технiчнiй бiблiотецi Львiвської полiтехнiки.

5.5.    Кафедра сприяє студенту в оформленнi матерiалiв маґiстерської кваліфікаційної роботи.
5.6.   Для рецензування маґiстерських кваліфікаційних робіт наказом Ректора призна-

чаються рецензенти переважно iз числа осіб, які працюють або мають науковий
ступінь у цьому напрямі. Рецензент не може бути працівником Львівської
політехніки.

5.7.  Студент зобов’язаний не пiзнiше нiж за тиждень перед захистом маґiстерської
кваліфікаційної роботи подати її в готовому виглядi (переплетену та пiдписану
ним, керiвником, консультантами та завiдувачем кафедри) для пiдготовки рецензiї.

5.8.   Захист маґiстерської кваліфікаційної роботи вiдбувається на вiдкритому засiданнi
Державної екзаменаційної комісії (ДЕК), склад якої визначений та затверджений у
встановленому порядку. До захисту студент повинен подати:

•  перший примiрник маґiстерської кваліфікаційної роботи;
•  вiдгук керiвника про роботу студента над маґістерською кваліфікаційною роботою;
•  резензiю (вiдгук) рецензента;
•  ілюстративний матерiал до маґiстерської кваліфікаційної роботи (плакати,

креслення, прозiрки, макети тощо).
5.9.    Крiм того, вiдповiдний деканат подає на засiдання ДЕК особову справу студента iз

заповненою та завiреною деканом та секретарем деканату студентською карткою з
перелiком навчальних дисциплiн згiдно з iндивiдуальним навчальним планом
студента та отриманими ним екзаменацiйними оцiнками.

5.10. Процедура захисту маґiстерської кваліфікаційної роботи мiстить:
•  представлення студента та поданих документiв;
•  виступ студента з тезами маґiстерської кваліфікаційної роботи;
•  вiдповiдi студента на запитання членiв ДЕК;
•  виступ рецензента;
•      відповiдi студента на зауваження рецензента;
•  виступ керiвника або представлення його вiдгуку;
•  обговорення кваліфікаційної роботи та захисту її студентом i прийняття рiшення

ДЕК з оцінкою кваліфікаційної роботи за шкалою “відмінно”, “добре”,
“задовільно”;

• оголошення рiшення ДЕК.
5.11.   Рiшення ДЕК приймається в результатi аналiзу кваліфікаційної роботи та її захисту

з врахуванням думки керiвника та оцiнки кваліфікаційної роботи з боку рецензента.
5.12. У разі, коли ДЕК за результатами голосування визнає маґiстерську кваліфікаційну

роботу невiдповiдною щодо вимог або вважає студента таким, що не заслуговує
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присвоєння йому кваліфікації маґістра, студент пiдлягає вiдрахуванню як такий,
що закiнчив теоретичний курс навчання за маґістерською програмою пiдготовки і
не захистив маґістерської кваліфікаційної роботи з виданням йому академiчної
довiдки встановленого зразка. Він може виконати нову маґістерську кваліфікаційну
роботу і подати її до захисту протягом трьох календарних років з оплатою витрат
Львівської політехніки згідно з кошторисом.

5.13.   За недостатнього рiвня маґiстерської кваліфікаційної роботи ДЕК може в окремих
випадках рекомендувати допрацювати цю роботу i подати її до повторного захисту
на наступній сесії засідань ДЕК, але не раніше ніж за три місяці. Це рiшення
фiксується в протоколi засiдання ДЕК i студенту видається витяг з цього протоколу.

5.14.   При встановленнi плагiату повторний захист маґістерської кваліфікаційної роботи
без зміни її теми не дозволяється.

5.15.   В необхiдних випадках ДЕК може висловити свою позицiю щодо рiвня пiдготовки
студента, рiвня (якостi) керiвництва маґiстерською кваліфікаційною роботою або
якостi вiдгуку рецензента, а також висловити свої пропозицiї або рекомендацiї
щодо пiдготовки маґiстрiв з цієї спеціальності. Свою позицiю ДЕК формулює у
виглядi протоколу, який подає до Вченої ради вiдповiдного інституту i копiю
надсилає до Вченої ради Львівської полiтехнiки для наступного розгляду та
вiдповiдного реагування.

6.  ДОКУМЕНТАЛЬНЕ  ОФОРМЛЕННЯ  НАВЧАННЯ
НА  МАҐIСТЕРСЬКОМУ  РIВНI

6.1.     Документація для студентів, які навчаються за маґістерськими програмами, ведеться
за загальними правилами, встановленими для студентів вищих навчальних закладів.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

         Усі ситуації, не передбачені цим Положенням, розглядає Ректор або за доручен-
ням Ректора – відповідний проректор. Рішення, прийняте Ректором, є остаточним.
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ПОЛОЖЕННЯ
про навчання маґiстрiв Львiвської полiтехнiки

на основі повної вищої освіти та кваліфікації спеціаліста

Це Положення складене на пiдставi закону України “Про освіту” в редакції
від 23 березня 1996 р., Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу

освіту), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 20.01.1998 р. № 65 та ухвали Вченої ради  Львiвської полiтехнiки

вiд 30 червня 1998 р., протокол № 31.

1. ЗАГАЛЬНI  ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Пiдготовка маґiстрiв у Національному університеті “Львiвська полiтехнiка” на
основі повної вищої освіти та кваліфікації спеціаліста здiйснюється з метою
забезпечення потреб Львiвської полiтехнiки, iнших органiзацiй, установ або
пiдприємств в працiвниках, якi отримали поглиблену фундаментальну, гуманітарну,
соціально-економічну, психолого-педагогічну, спеціальну та науково-практичну
пiдготовку за вибраною спеціальністю і пiдтвердили свої здiбностi до науково-
дослідницької або іншої інноваційної діяльності шляхом виконання та захисту
маґiстерської кваліфікаційної роботи.

1.2.  Пiдготовка маґiстрiв  на основі повної вищої освіти та кваліфікації спеціаліста
проводиться iз числа осiб, якi отримали диплом спеціаліста та прагнуть здобути
поглиблені спеціальні знання інноваційного характеру та уміння застосовувати їх
під час вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі народного
господарства.

1.3.    Підготовка маґістрів може здійснюватися виключно за спеціальностями четвертого
рівня акредитації. Навчання здійснюється за спеціальністю, яка відповідає
спеціальності, вказаній в дипломі рівня “Спеціаліст”,  або за спеціальністю,
віднесеною до специфічних категорій згідно з Переліком-971 , або за спеціальністю,
охопленою напрямом “Менеджмент” та ліцензованою у Львівській політехніці.

1.4.   Пiдготовка магiстрiв на основі повної вищої освіти та кваліфікації спеціаліста може
здiйснюватися за кошти юридичних осiб (пiдприємств, фiрм, органiзацiй, установ
тощо), якi уклали з Львiвською полiтехнiкою угоди на пiдготовку магiстрiв, або за
кошти фiзичних осiб.

1 Перелік-97 – скорочена назва Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними
рівнями, уведеного Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року № 507.
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1.5.  Особи, якi навчаються на маґiстерському рiвнi на основі повної вищої освіти та
кваліфікації спеціаліста, є студентами стаціонарної, заочної (дистанційної) форми
навчання або екстернами. На них поширюються усі обов’язки та права студентів
або екстернів.

1.6.   Навчання на маґістерському рівні здійснюється на підставі відповідних освітньо-
професійних програм (ОПП) та навчальних планів, затверджених у встановленому
порядку. Нормативний термін навчання визначається освітньо-професійною
програмою в межах від одного навчального року (2 семестри, або 36 навчальних
тижнів) до двох навчальних років (4 семестри, або 72 навчальні тижні). Календарний
термін навчання залежить від форми навчання, але не може бути менший від одного
семестру (18 навчальних тижнів) і більший від шести семестрів (108 навчальних
тижнів). До календарного терміну навчання, крім навчальних тижнів, належить
час, передбачений для семестрового контролю, державної атестації та для
канікулярного періоду.

1.7.  Після успішного завершення навчання та державної атестації студент отримує
державний диплом маґістра за певною спеціальністю та кваліфікацією.

2. ВIДКРИТТЯ МАҐIСТЕРСЬКОЇ ПIДГОТОВКИ
НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ТА КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТА

2.1.   Пiдготовка маґiстрiв на основі повної вищої освіти та кваліфікації спеціаліста
здiйснюється на базi кафедр, які мають спеціальності, акредитовані на четвертому
рiвнi, і лише за цими спеціальностями.

2.2.   Пiдготовку маґiстрiв на основі повної вищої освіти та кваліфікації спеціаліста
здiйснюють лише ті кафедри, при яких відкрита маґістерська підготовка на основі
базової вищої освіти та кваліфікації бакалавра.

2.3.   Пiдготовка маґiстрiв на основі повної вищої освіти та кваліфікації спеціаліста
здійснюється переважно на підставі індивідуальних освітньо-професійних програм
та навчальних планів для кожного студента.

               За відповідності між маґістерською спеціальністю та спеціальністю кандидата на
навчання, вказаною в його дипломі рівня “Спеціаліст”, підставою для побудови
таких програми та плану є академічна різниця між ОПП спеціаліста, відображена в
додатку до диплома конкретного кандидата для навчання, та базовою ОПП маґістра
відповідної спеціальності, складеною для підготовки на основі базової вищої освіти
та кваліфікації бакалавра.

           У випадках, коли кандидат на навчання вибрав маґістерську спеціальність, яка на-
лежить до специфічних категорій, або спеціальність із напряму “Менеджмент”, до
індивідуальної ОПП, включають також фундаментальні та фахові дисципліни,
необхідні для засвоєння дисциплін базової маґістерської ОПП і відсутні в додатку
до диплома рівня “Спеціаліст” або до диплома рівня “Бакалавр”. При цьому
загальний обсяг часу, необхідний для реалізації ОПП, не повинен перевищувати
нормативного терміну навчання, визначеного в п. 1.6.

            Крім  дисциплін цієї академічної різниці, до індивідуальної ОПП можуть належати:
•  гуманiтарні дисциплiни: фiлософiя (3 кредити ) та iноземна мова (3 кредити);
•  фундаментальні дисциплiни – спецiальні курси з математики, фiзики, хiмiї тощо

вiдповiдно до спеціальності пiдготовки;
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•  прикладні дисципліни, які стосуються методики та інструментарію проведення
досліджень;

•  спецiальні дисциплiни за тематикою маґістерської кваліфікаційної роботи.
2.4.   Для здійснення магiстерської пiдготовки в конкретному навчальному році вiдповiдна

кафедра повинна подати на розгляд методичної комісії відповідної спеціальності:
•  список кандидатiв для навчання на маґiстерському рiвнi з вказанням їх

спеціальностей;
•  копії додатків до дипломів пропонованих кандидатів для навчання;
•  проекти індивідуальних освітньо-професійних програм пiдготовки та навчальних

планів, розрахованi на нормативний термін навчання за цією спеціальністю.
       Після схвалення проектів освітньо-професійних програм та навчальних планів

методичною комісією  затвердження цих документів відбувається у
встановленому порядку.

2.5.  Керiвником маґiстерської кваліфікаційної роботи може бути особа з числа
професорсько-викладацького або наукового складу Львiвської полiтехнiки, яка
має науковий ступiнь кандидата або доктора наук з наукової спецiальностi,
вiдповiдної до спеціальності маґiстерської пiдготовки, та працює на посадi доцента,
професора, старшого, провiдного або головного наукового спiвробiтника.

3. НАБІР ДЛЯ НАВЧАННЯ НА МАҐIСТЕРСЬКОМУ РIВНI

3.1.     Прийняття документів кандидатів для вступу для навчання на маґістерському рівні
на основі повної вищої освіти та кваліфікації спеціаліста здійснюється приймальною
комісією Львівської політехніки в терміни, окреслені документами приймальної
комісії та оголошені в пресі.

3.2.     Для вступу на навчання на маґiстерському рiвнi у Львiвськiй полiтехнiцi кандидат
повинен пройти спiвбесiду із завiдувачем кафедри, яка проводить маґiстерську
пiдготовку за вибраною кандидатом спеціальністю, i майбутнiм керiвником
маґiстерської кваліфікаційної роботи та подати у приймальну комісію Університету
такi документи:

•   заяву на ім’я Ректора з вiзами майбутнього керiвника маґiстерської кваліфікацій-
ної роботи, завiдувача кафедри, яка проводить маґiстерську пiдготовку за
вибраною спеціальністю, та декана повної вищої освіти вiдповiдного інституту.

•      копію диплома про повну вищу освіту та кваліфікацію спеціаліста;
•   копію додатка до диплома.

3.3.   При прийнятті документів приймальна комісія перевіряє комплектність та правильність
оформлення документів кандидата відповідно до вимог п. 3.1. цього Положення.
При недотриманні цих вимог документи не приймаються. Приймальна комісія
передає комплект документів кандидата через деканат на розгляд відповідної
конкурсної комісії.

3.4.     Для організації набору кандидатів на навчання за маґістерською програмою підготовки
Ректор утворює інститутські конкурсні комісії. Головою комісії є Ректор або
призначений ним проректор. До складу комісії входять: декан повної вищої освіти
відповідного інституту, завідувачі кафедр, при яких передбачається здійснення
маґістерської підготовки, начальник навчально-методичного управління. Конкурсна
комісія чинна протягом календарного року.

3.5.  Під час розгляду поданих документів конкурсна комісія аналізує відповідність
спеціальності кандидата, вказаної в його дипломі спеціаліста, тій спеціальності, за
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якою він бажає навчатися, а також може контролювати узгодженість між переліком
дисциплін, вказаних у додатку до диплома кандидата, із затвердженими освітньо-
професійною програмою та навчальним планом для цієї спеціальності.

3.6.   Конкурсна комісія на пiдставi поданих документiв визначає рейтинг кандидатів і
рекомендує Ректору задовольнити або відхилити заяву кандидата про прийняття
для навчання на маґістерському рівні. Рішення конкурсної комісії оформляються
протоколом за підписами голови і членів комісії та разом з документами кандидатів
повертаються у приймальну комісію, де контролюється правильність оформлення
протоколів.

3.7.    Підставами для відхилення заяви кандидата можуть бути:
•   невідповідність спеціальності кандидата, вказаної в його дипломі спеціаліста,

тим спеціальностям, за якими здійснюється навчання маґістрів у Львівській
політехніці;

•   занадто велика неузгодженість між переліком дисциплін у додатку до диплома
кандидата та базовою освітньо-професійною програмою рівня “Маґістр”, яка
не може бути усунена протягом нормативного терміну навчання на рівні
“Маґістр”;

•  занадто низький рейтинг кандидата у випадку, якщо кількість місць для навчання
на маґістерському рівні за даною спеціальністю менша від кількості кандидатів
для навчання.

3.8.     Прийняття для навчання на маґiстерському рiвнi у Львiвськiй полiтехнiцi здiйснюється
наказом Ректора на підставі рекомендацій конкурсної та приймальної комісій.

4. ОРГАНIЗАЦIЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

4.1.  Навчання маґістрів здiйснюється на пiдставi переважно iндивiдуальних ОПП та
навчального плану для кожного студента.

4.2.    Для проведення навчального процесу на маґiстерському рiвнi, залежно вiд кiлькостi
студентiв, якi вивчають конкретну навчальну дисциплiну, органiзовуються лекцiї,
практичнi або семiнарськi заняття, а також iндивiдуальнi заняття та консультацiї.
Конкретнi форми проведення навчальних занять визначаються кафедрою, яка веде
цю навчальну дисциплiну, i вiдображаються в робочiй навчальнiй програмi з цієї
дисципліни.

4.3.     Навчальний час, вiдведений для аудиторних навчальних занять та самостійної роботи
студента, регламентується навчальним планом з дотриманням норм та вимог, чинних
для навчальних планів студентів відповідної форми навчання або для екстернів.

4.4.  Поточний та семестровий контроль здійснюється згідно з графіком навчального
процесу на підставі чинних положень та правил для студентів стаціонарної або
заочної форм навчання та екстернів.

5. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ
НА МАҐІСТЕРСЬКОМУ РІВНІ

5.1.   Державна атестація студентів на маґістерському рівні підготовки здійснюється за
правилами, передбаченими для захистів дипломних проектів (робіт) на рівні
“Спеціаліст”, крім випадків, передбачених цим положенням.
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5.2.    Маґiстерська кваліфікаційна робота є дипломною роботою дослідницького характеру,
виконаною студентом пiд наглядом керiвника за темою, затвердженою в порядку,
встановленому цим Положенням. Маґiстерська кваліфікаційна робота повинна
мiстити формулювання задачi, огляд лiтератури, результати дослiджень, проведених
студентом, висновки, список використаної лiтератури, а також інші розділи,
передбачені нормативними документами, що стосуються виконання дипломних
робіт для рівня “Спеціаліст”. Орiєнтовний обсяг маґiстерської кваліфікаційної
роботи становить 70 – 80 сторiнок машинопису, але не бiльше ніж 100 сторiнок.

5.3.  Теми маґiстерських кваліфікаційних робіт, запропонованi кафедрами, якi ведуть
маґiстерську пiдготовку, та кандидатури керiвникiв цих робіт розглядаються на
Вчених радах вiдповiдних інститутiв i у разі їх схвалення затверджуються наказом
Ректора.

5.4.    Маґiстерська кваліфікаційна робота оформляється в одному примiрнику за правилами,
прийнятими для дипломних робіт. Пiсля захисту цей примiрник передається для
зберiгання в науково-технiчнiй бiблiотецi Львiвської полiтехнiки.

5.5.    Кафедра сприяє студенту в оформленнi матерiалiв маґiстерської кваліфікаційної роботи.
5.6.     Для рецензування маґiстерських кваліфікаційних робіт наказом Ректора призначаються

рецензенти переважно iз числа осіб, які працюють або мають науковий ступінь у
цьому напрямі. Рецензент не може бути працівником Львівської політехніки.

5.7.  Студент зобов’язаний не пiзнiше нiж за тиждень перед захистом маґiстерської
кваліфікаційної роботи подати її в готовому виглядi (переплетену та пiдписану
ним, керiвником, консультантами та завiдувачем кафедри) для пiдготовки рецензiї.

5.8.   Захист маґiстерської кваліфікаційної роботи вiдбувається на вiдкритому засiданнi
Державної екзаменаційної комісії (ДЕК), склад якої визначений та затверджений у
встановленому порядку. До захисту студент повинен подати:

•  Перший примiрник маґiстерської кваліфікаційної роботи.
•  Вiдгук керiвника про роботу студента над маґістерською кваліфікаційною роботою.
•  Резензiю (вiдгук) рецензента.
•  Iлюстративний матерiал до маґiстерської кваліфікаційної роботи (плакати,

креслення, прозiрки, макети тощо).
5.9.    Крiм того, вiдповiдний деканат подає на засiдання ДЕК особову справу студента iз

заповненою та завiреною деканом та секретарем деканату студентською карткою з
перелiком навчальних дисциплiн згiдно з iндивiдуальним навчальним планом
студента та отриманими ним екзаменацiйними оцiнками.

5.10. Процедура захисту маґiстерської кваліфікаційної роботи мiстить:
•  Представлення студента та поданих документiв.
•  Виступ студента з тезами маґiстерської кваліфікаційної роботи.
•  Вiдповiдi студента на запитання членiв ДЕК.
•  Виступ рецензента.
•  Відповiдi студента на зауваження рецензента.
•  Виступ керiвника або представлення його вiдгуку.
•  Обговорення кваліфікаційної роботи та захисту її студентом i прийняття рiшення

ДЕК з оцінкою кваліфікаційної роботи за шкалою “відмінно”, “добре”,
“задовільно”.

•  Оголошення рiшення ДЕК.
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5.11.   Рiшення ДЕК приймається в результатi аналiзу кваліфікаційної роботи та її захисту
з врахуванням думки керiвника та оцiнки кваліфікаційної роботи з боку рецензента.

5.12. У разі, коли ДЕК за результатами голосування визнає маґiстерську кваліфікаційну
роботу невiдповiдною до вимог або вважає студента таким, що не заслуговує
присвоєння йому кваліфікації маґістра, студент пiдлягає вiдрахуванню як такий,
що закiнчив теоретичний курс навчання за маґістерською програмою пiдготовки і
не захистив маґістерської кваліфікаційної роботи з виданням йому академiчної
довiдки встановленого зразка. Він може виконати нову маґістерську кваліфікаційну
роботу і подати її до захисту протягом трьох календарних років з оплатою витрат
Львівської політехніки згідно з кошторисом.

5.13.  За недостатнього рiвня маґiстерської кваліфікаційної роботи ДЕК може в окремих
випадках рекомендувати допрацювати цю роботу i подати її до повторного захисту
на наступній сесії засідань ДЕК, але не раніше ніж за три місяці. Це рiшення
фiксується в протоколi засiдання ДЕК i студенту видається витяг з цього протоколу.

5.14. При встановленнi плагiату повторний захист маґістерської кваліфікаційної роботи
без зміни її теми не дозволяється.

5.15. В необхiдних випадках ДЕК може висловити свою позицiю щодо рiвня пiдготовки
студента, рiвня (якостi) керiвництва маґiстерською кваліфікаційною роботою або
якостi вiдгуку рецензента, а також висловити свої пропозицiї або рекомендацiї
щодо пiдготовки маґiстрiв з цієї спеціальності. Свою позицiю ДЕК формулює у
виглядi протоколу, який подає до Вченої ради вiдповiдного інституту i копiю
надсилає до Вченої ради Полiтехнiки для наступного розгляду та вiдповiдного
реагування.

6.  ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ НАВЧАННЯ
НА МАҐIСТЕРСЬКОМУ РIВНI

6.1.   Документація для студентів, які навчаються за маґістерськими програмами, ведеться
за загальними правилами, встановленими для студентів вищих навчальних закладів.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

              Усі ситуації, не передбачені цим Положенням, розглядає Ректор або за дорученням
Ректора  відповідний проректор. Рішення, прийняте Ректором, є остаточним.
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ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про навчання за освітньо-професійними програмами

із скороченим терміном підготовки фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”

1.  ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1.  Дане положення регулює порядок вступу до Національного університету “Львівська
політехніка” (надалі Університет) осіб, які закінчили вищі навчальні заклади (ВНЗ) І
та ІІ-го рівнів акредитації і отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста, організацію їх навчання за освітньо-професійними програмами із
скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня  бакалавр.

1.2. Положення розроблено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від
20.01.1998 року № 65 “Про затвердження положення про освітньо-кваліфікаційні
рівні (ступеневу освіту)” відповідно до статті 30 закону України “Про освіту”,
нормативних документів Міністерства освіти і науки України, нормативних актів
Університету тощо.

1.3. Навчання студентів, їх права та обов’язки регламентуються чинним законодавством
України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України,
нормативними актами Університету, незалежно від джерел фінансування, якщо інше
не передбачено цим Положенням або особливими умовами договору з юридичними
чи фізичними особами.

2. ПОРЯДОК ВСТУПУ ТА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
2.1. На навчання до Університету можуть вступати особи, що закінчили ВНЗ І та ІІ рівнів

акредитації та отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за
спеціальностями відповідних напрямів підготовки, які ліцензовані в Університеті.

2.2. Організацію прийому до Університету зазначених осіб здійснює Приймальна комісія
Університету.

2.3. Прийом документів від вступників проводиться з 25 лютого до 31 березня та з 25 червня
до 15 липня. Вступні випробування проводяться, відповідно, до 15 квітня та 30
липня, а також у терміни, визначені Приймальною комісією, виходячи з узгоджених
графіків навчального процесу ВНЗ І та ІІ рівнів акредитації і Університету .

2.4. Особи, які виявили бажання навчатися в Університеті за освітньо-професійними
програмами із скороченим терміном підготовки, подають в Приймальну комісію:
заяву, в якій вказують вибраний напрям підготовки; диплом молодшого спеціаліста
з додатком (оригінал); медичну довідку за формою 086-У ; 6 фотокарток 3×4 см
(кольорові або чорно-білі); копію свідоцтва про народження; приписне свідоцтво
(або військовий квиток) та паспорт пред’являють особисто при подачі документів.

2.5. Випускники ВНЗ І та ІІ рівнів акредитації, які ведуть підготовку молодших

222



спеціалістів за інтегрованими навчальними планами, зараховуються на навчання до
Університету на місця,  виділені Приймальною комісією (за рейтингом) на II або ІІІ
курси відповідного напряму підготовки. Випускники, які мають рейтинг, нижчий
від середнього рейтингу на даному курсі, можуть бути зараховані на навчання за
кошти фізичних  та юридичних осіб.

2.6. Вступні випробування (крім осіб, зазначених в п. 2.5.) проводяться письмово з
дисциплін:
– українська мова (диктант);
– математика (на базі середньої школи);
– фізика (на базі середньої школи), дисципліни фахового спрямування, зміст і обсяг
яких визначається навчально-методичною комісією відповідного напряму підготовки.
Для осіб, які отримали диплом з відзнакою, вступні випробування проводяться у
формі співбесіди-тестування.

2.7. Вступні випробування є конкурсними і проводяться згідно з чинними Правилами
прийому до Університету.

2.8. Рекомендацію до зарахування осіб на навчання за освітньо-професійними програмами
відповідного напряму підготовки дає Приймальна комісія.

2.9. Зарахування рекомендованих осіб на навчання за освітньо-професійними програмами
відповідного напряму підготовки здійснюється наказом ректора Університету. Особи,
які вступили на навчання за освітньо-професійними програмами відповідного
напряму підготовки, набувають статусу студента з дати іх зарахування до
Університету з видачею студентського квитка та залікової книжки

2.10. Фінансування навчання вищезазначених студентів (див. додаток) здійснюється:
–  за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб;
– при наявності вільних бюджетних місць на факультеті і високих показників в
навчанні за кошти державного бюджету (на місця, виділені Приймальною комісією).

2.11. Студентам можуть бути перезараховані (згідно з додатком до диплома молодшого
спеціаліста) вивчені дисципліни, які збігаються за назвою, обсягом та формою
контролю з дисциплінами освітньо-професійної програми відповідного напряму
підготовки фахівців Університету. Якщо декілька дисциплін, які вивчались у ВНЗ І
та II-го рівнів акредитації, в сукупності відповідають за змістом та обсягом дисципліні
освітньо-професійної програми відповідного напряму підготовки в Університеті,
тоді дозволяється атестування студента з цієї дисципліни за результатами співбесіди.
Оцінювання перезарахованих дисциплін здійснюється відповідно до “Положення про
систему підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів”
за такою шкалою: “відмінно” – 94 бали, “добре” – 79 балів, “задовільно” – 60 балів.

2.12. Організація навчання студентів за освітньо-професійними програмами із скороченим
терміном підготовки здійснюється відповідно до “Положення про систему
підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів, які
навчаються за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки”.

2.13. Студенти, які повністю виконали навчальні плани відповідного освітньо-
кваліфікаційного рівня, допускаються до державних екзаменів та захисту
бакалаврської роботи (якщо таке передбачено навчальною програмою).

2.14. Державні екзамени та захист бакалаврських робіт проводяться на загальних підставах
Державними екзаменаційними (кваліфікаційними) комісіями у терміни, визначені
навчальними планами відповідно до “Положення про організацію навчального
процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки України від 2 червня 1993 р. № 161.

2.15. Випускники, які отримали оcвітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, мають право
на продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста на загальних
підставах.
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 Д О Г О В І Р № ___
про навчальні послуги

__________________________________________________________________________

в особі ___________________________________________________________________________________

(надалі Замовник), з однієї сторони, і Національний університет “Львівська політехніка” (надалі Виконавець) в
особі ректора ___________________________, з другої сторони (надалі Сторони), уклали цей договір про таке.
1. Предмет договору

Замовник доручає і оплачує, а Виконавець забезпечує навчання студента
            ____________________________________________________________________________________

за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі скороченим терміном ________________
за напрямом __________________________________________________________________________

за спеціальністю ________________________________________________________________________

2. Термін чинності договору: з дня його підписання до “____” _____________  200__  р.
3. Плата за навчання:
3.1. Замовник здійснює оплату річного навчання студента відповідного курсу, вартість якого встановлюється
наказом ректора з урахуванням місячної зміни індексу інфляції більш ніж на 1 %, тарифів і тарифних ставок,
системи оподаткування, обов’язкових зборів і платежів та інших фінансово-економічних норм, що регулюються
нормативними документами.
3.2. Базова вартість річного навчання на час укладання договору становить:

________________     ( ______________________________________________________ ) грн.

3.3. Вартість річного навчання згідно з пп. 3.1 , 3.2  у  новому навчальному році оформляється Сторонами окремим
додатком до цього договору.
3.4. Оплата річного навчання здійснюється Замовником у повному розмірі до початку навчального року або до
початку кожного семестру в повному розмірі вартості навчання за семестр.
3.5. Послуги, не передбачені навчальними планами, та соціально-побутові послуги, які можуть надаватися студенту
за його проханням, оплачуються окремо студентом.
4. Замовник зобов’язується здійснювати  оплату Виконавцю за навчання студента згідно з пп.3.1 – 3.4  цього договору.
5. Виконавець зобов’язується:
5.1. Проводити навчання студента згідно з чинними нормативними актами про освіту.
5.2. Інформувати Замовника, за його вимогою, про успішність студента.
5.3. Забезпечувати права студента, передбачені чинним законодавством  і Статутом Виконавця.
5.4. Повідомити Замовника про відрахування студента не пізніше ніж за тиждень до підписання ректором
відповідного наказу.
6. Особливі умови:
6.1. Навчання студента,  його відрахування з числа студентів та поновлення його статусу здійснюється  на загальних
підставах, визначених законодавством і чинними в Університеті нормативними актами.
6.2. Внесена Замовником плата за навчання студента в поточному семестрі не підлягає поверненню  при відрахуванні
студента за академічну неуспішність або за порушення студентом правил внутрішнього розпорядку.
6.3. При  відрахуванні студента з поважних причин Виконавець на  вимогу Замовника повертає йому частину внесених
коштів за вирахуванням вартості навчання студента до дати  наказу про відрахування.
6.4. При невиконанні Замовником п.4 договору студент відраховується з Університету.
6.5. _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7. Зміни, доповнення і припинення чинності договору та умови продовження навчання:
7.1. Зміни і доповнення до цього договору дійсні за умови, якщо вони  оформлені і підписані Сторонами.
7.2. Чинність договору припиняється достроково:

а)     при відрахуванні студента з підстав, визначених чинним законодавством і нормативними актами
Університету;

б)       при невиконанні Сторонами зобов’язань цього договору;
в)       за взаємною згодою Сторін.

(повне найменування підприємства, організації, установи)

(посада, прізвище, ім’я., по батькові керівника)

(прізвище, ім’я., по батькові)

(найменування)

(найменування)

(прописом)

м. Львів Ф.1. НП (Юр)

“____” ____________ 200__ р.
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“ВИКОНАВЕЦЬ”

РЕКТОР

___________________________

Головний бухгалтер

    ____________________________________

Юрвідділ:

_____________________________________

Директор _________________________________________

___________________  _______________________________

7.3. Після припинення чинності договору згідно з п. 2 для продовження навчання Сторони укладають договір
на новий термін.
8. Спірні питання, які можуть виникати між Сторонами, розв’язуються згідно з чинним законодавством.

Договір надруковано на одному аркуші в двох примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони.
Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
“ЗАМОВНИК”

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

КЕРІВНИК

_________________________________________________________

__________________  ______________________________________

Головний бухгалтер
___________________  _____________________________________

(Гербова печатка)

З умовами договору ознайомлений (на):

студент __________________________________________________________________________________

Паспорт ____________________ № _____________виданий “_______” ________________  ________ року.
_________________________________________________________________________________________

Домашня адреса  ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Телефон __________________

“___ “ _________  200 _ р.                                                                                          ______________________________

(прізвище та ініціали)

(адреса та назва установи, її розрахунковий
рахунок)

(назва посади керівника)

(підпис)

(підпис)

(найменування інституту)

(прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

(ким виданий)

(прізвище та ініціали)

(підпис студента)

10 грудня  2001 р.
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Додаток
до договору №_________від  “____”  _________200__ р.

про навчальні послуги

_________________________________________________________________________________________

в особі    __________________________________________________________________________________

(надалі Замовник ), з однієї сторони, і Національний університет “Львівська політехніка” (надалі Виконавець)
в особі ректора________________________________,  з другої сторони (надалі Сторони), засвідчили про таке:

• Замовник доручає і оплачує, а Виконавець забезпечує навчання студента
_________________________________________________________________________________________________________

у ________________________ навчальному році ______________________________форми навчання

за напрямом _________________________________________________________________________

за спеціальністю ______________________________________________________________________

з присвоєнням кваліфікації при успішному навчанні: _________________________________________

• Пп. 3.2. п.3 викласти у такій редакції:

Вартість річного навчання у _____________________________________ навчальному році становить:

____________________ ( _________________________________________________________ )  грн.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

(повне найменування підприємства, організації, установи)

(найменування)

(прізвище, ім’я, по батькові)

(найменування)

(бакалавр)

(прописом)

“ЗАМОВНИК”
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

КЕРІВНИК

___________________________________________

_______________  ___________________________

Головний бухгалтер
___________________  __________________________________

(Гербова печатка)

(адреса та назва установи, її розрахунковий рахунок)

(назва посади керівника)

(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“ВИКОНАВЕЦЬ”

РЕКТОР

___________________________

Головний бухгалтер

    ____________________________________

Юрвідділ:

_____________________________________

Директор _________________________________________

___________________  _______________________________

(найменування інституту)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“___” _____________ ______ року.

10 грудня 2001 р.

м. Львів Ф.1. НП (Юр)
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Д О Г О В І Р № _______

про навчальні послуги
Громадянин ____________________________________________________________________________________________________

(надані Замовник), з однієї сторони, і Національний університет “Львівська політехніка” (надалі Виконавець) в
особі ректора __________________________ ,з другої сторони (надалі Сторони), уклали цей договір про таке.
1. Предмет договору

Замовник доручає і оплачує, а Виконавець забезпечує навчання студента
_________________________________________________________________________________________________________

за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів зі скороченим терміном

за напрямом __________________________________________________________________________

за спеціальністю ______________________________________________________________________

2. Термін чинності договору: з дня його підписання до “____” _____________ 200__ р.
3. Плата за навчання:
3.1. Замовник здійснює оплату річного навчання, вартість  якого встановлюється наказом ректора  з урахуванням
місячної зміни індексу інфляції більш ніж на 1 %, тарифів і тарифних ставок, системи оподаткування, обов’язкових
зборів і платежів та інших фінансово-економічних норм, що регулюються державними документами.
3.2. Базова вартість річного навчання на час укладання договору становить:

________________     ( ______________________________________________________________)  грн.

3.3. Вартість річного навчання згідно з пп. 3.1, 3.2 у новому навчальному році оформляється Сторонами окремим
додатком до цього договору.
3.4. Оплата річного навчання здійснюється Замовником у повному розмірі до початку навчального року або до
початку кожного семестру в повному розмірі вартості навчання за семестр.
3.5. Послуги, не передбачені навчальними планами, та соціально-побутові послуги, які можуть надаватися студенту
за його проханням, оплачуються окремо студентом.
4. Замовник зобов’язується здійснювати оплату Виконавцю за навчання студента згідно з пп.3.1–3.4. цього
договору.
5. Виконавець зобов’язується:
5.1. Проводити навчання студента згідно з чинними нормативними актами про освіту.
5.2. Інформувати Замовника, за його вимогою, про успішність студента.
5.3. Забезпечувати права студента, передбачені чинним законодавством  і Статутом Виконавця.
5.4. Повідомити Замовника про відрахування студента не пізніше ніж за тиждень до підписання ректором
відповідного наказу.
6. Особливі умови:
6.1. Навчання студента, його відрахування з числа студентів та поновлення його статусу здійснюється на загальних
підставах, визначених законодавством і чинними в університеті нормативними актами.
6.2. Внесена Замовником плата за навчання студента в поточному семестрі не підлягає поверненню  при відрахуванні
студента за академічну неуспішність або за порушення студентом правил внутрішнього розпорядку.
6.3. При відрахуванні студента з поважних причин Виконавець на вимогу Замовника повертає йому частину внесених
коштів за вирахуванням вартості навчання студента до дати  наказу про відрахування.
6.4. При невиконанні Замовником п.4 договору студент відраховується з університету.
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7. Зміни, доповнення і припинення чинності договору та умови продовження навчання:
7.1. Зміни і доповнення до цього договору дійсні за умови, якщо вони  оформлені письмово і підписані Сторонами.
7.2. Чинність договору припиняється достроково:

а)     при відрахуванні студента з підстав, визначених чинним законодавством і нормативними актами
Університету;

б)        при невиконанні Сторонами зобов’язань цього договору;
в)        за взаємною згодою Сторін.

(прізвище, ім’я, по батькові)

(найменування)

(найменування)

(прізвище, ім’я, по батькові)

(прописом)

“___” _______________ 200___ р.
Ф.2.НП (Фіз., студ.)

м. Львів
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7.3. Після припинення чинності договору згідно з п. 2 для продовження навчання Сторони укладають договір на
новий термін.
8. Спірні питання, які можуть виникати між Сторонами, розв’язуються згідно з чинним законодавством.

Договір надруковано на одному аркуші в двох примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони.
Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
“ВИКОНАВЕЦЬ”

РЕКТОР

___________________________

Головний бухгалтер

    ____________________________________

Юрвідділ:

_____________________________________

Директор _________________________________________

___________________  _______________________________

З умовами договору ознайомлений (на) (не заповнюється, якщо Замовником виступає студент):

студент __________________________________________________________________________________

Паспорт ____________________ № _____________виданий “_______” ________________  ________ року.
_________________________________________________________________________________________

Домашня адреса  ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Телефон __________________

“___ “ _________  200 _ р.                                                                                          ______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

(найменування інституту)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“ЗАМОВНИК”
______________________________________________

______________________________________________

Паспорт _______________  № _____________________

виданий  “   “ ____________________ __________  року

________________________________________
________________________________________

  Домашня адреса
   ________________________________________________
   ________________________________________________
   ________________________________________________
   ________________________________________________

Телефон:
              Дом. _____________________________
              Роб. _____________________________

Громадянин:

________________________  ______________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

(ким виданий)

(прізвище та ініціали)

(ким виданий)

(підпис студента)

10  грудня 2001 р.
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Додаток
до договору №_________від  “____”  _________200__ р.

про навчальні послуги

Громадянин _________________________________________________________________________________

(надалі Замовник ), з однієї сторони, і Національний університет “Львівська політехніка” (надалі Виконавець)
в особі ректора ________________________________, з другої сторони (надалі Сторони), засвідчили про таке:

• Замовник доручає і оплачує, а Виконавець забезпечує навчання студента
_________________________________________________________________________________________________________

у  ________________  навчальному році _____________________________________ форми навчання

за напрямом _________________________________________________________________________

за спеціальністю ______________________________________________________________________

з присвоєнням кваліфікації при успішному навчанні: ___________________________________________________

• Пп. 3.2. п.3 викласти у такій редакції:

Вартість річного навчання у ____________________________________ навчальному році становить:

__________________________  ( ___________________________________________________ ) грн.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

(прізвище, ім’я, по батькові)

(прізвище, ім’я, по батькові)

(найменування)

(найменування)

(бакалавр)

(прописом)

“ЗАМОВНИК”
______________________________________________

______________________________________________

Паспорт _______________  № _____________________

виданий  “     ”___________________ __________  року

________________________________________
________________________________________

  Домашня адреса
   ________________________________________________
   ________________________________________________
   ________________________________________________
   ________________________________________________

Телефон:
              Дом. _____________________________
              Роб. _____________________________

Громадянин:

________________________  ______________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

(прізвище, ім’я, по батькові)

“ВИКОНАВЕЦЬ”

РЕКТОР

___________________________

Головний бухгалтер

    ____________________________________

Юрвідділ:

_____________________________________

Директор _________________________________________

___________________  _______________________________

(найменування інституту)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“___ “ ________________  ___   року.

10 грудня 2001 р.

Ф.2.НП (Фіз., студ.)м. Львів
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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1 . Дане положення регулює порядок організації навчання студентів в Національному
університеті “Львівська політехніка” (далі – Університет), яке здійснюється за
договорами з фізичними та юридичними особами (далі  – платне) згідно з чинним в
Україні законодавством та іншими нормативними актами.

2.  Набір студентів на платне навчання здійснюється понад державне замовлення в
межах ліцензованого обсягу.

3. Платне навчання поширюється на всі форми підготовки студентів.
4. Навчання студентів, їх права та обов’язки регламентуються чинним законодавством

України і нормативними актами Університету, незалежно від джерел фінансування,
якщо інше не передбачено цим Положенням або особливими умовами Договору з
юридичною чи фізичною особою.

ЗАРАХУВАННЯ  СТУДЕНТІВ  НА  ПЛАТНЕ  НАВЧАННЯ

5.  Перелік спеціальностей та умови прийому на платне навчання в Університеті
оголошуються (відповідно до ліцензованих обсягів) в засобах масової інформації
щонайменше за десять днів до початку вступних іспитів.

6. На платне навчання в Університеті можуть прийматися:
а) абітурієнти, які подавали заяви для вступу на платне навчання та успішно пройшли

вступні випробування;
б) абітурієнти, які подавали заяви для вступу на загальних умовах, але за

результатами конкурсу не зараховані на місця державного замовлення;
в) студенти Університету, які бажають здобути вищу освіту за іншим освітньо-

професійним напрямом чи спеціальністю;
г) студенти інших акредитованих вищих навчальних закладів (ВНЗ);
д) особи, які навчалися в Університеті чи в іншому акредитованому ВНЗ;
е) особи з вищою освітою, які бажають здобути другу вищу освіту (за іншою

спеціальністю) або вищу кваліфікацію (спеціаліста, маґістра).
7. Особи, зазначені в п.6 “в” – ”е”, зараховуються на певний курс навчання за умови, що

академрізниця і академзаборгованість не перевищують чотирьох предметів. Перелік
дисциплін, які належать до академрізниці і академзаборгованості, визначається
директором інституту і при необхідності узгоджується з відповідними кафедрами.

ПОЛОЖЕННЯ
про навчання студентів

Національного університету “Львівська політехніка”
за договорами з фізичними та юридичними особами
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8. Зарахування на платне навчання здійснюється наказом ректора за рішенням
Приймальної комісії Університету при наявності відповідного договору і документів,
передбачених чинними правилами прийому, поновлення і переведення студентів.

ПЕРЕВЕДЕННЯ  І ВІДРАХУВАННЯ  СТУДЕНТІВ
ПЛАТНОГО  НАВЧАННЯ

9. Студент переводиться на наступний курс при виконанні навчального плану і
позитивних результатах семестрових контролів.

10. При наявності академічної заборгованості з одного або двох предметів студент може
переводитися на наступний курс з умовою її ліквідації впродовж першого місяця
наступного семестру. При невиконанні зазначеної умови студент відраховується з
Університету або може бути залишеним на повторний курс з відповідною оплатою
навчання за Додатковою угодою.

11. Переведення студентів Університету, навчання яких здійснюється на платній основі, з
одного базового напрямку підготовки на інший, з однієї спеціальності або форми
навчання на іншу здійснюється згідно з Положенням про порядок переведення,
відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти (наказ
Міносвіти № 245 від 15.07.1996 р.) та на підставі внесення відповідних змін до умов
укладеного договору.

12. Студент може на конкурсних засадах перевестися на вакантні місця державного
замовлення за однойменною спеціальністю.

13. Студент платного навчання відраховується з Університету на загальних підставах з
урахуванням п.11, а також при невиконанні Замовником договірних зобов’язань.
Письмове повідомлення про відрахування посилається Замовнику щонайменше за
тиждень до підписання ректором відповідного наказу.

14. Студенту платного навчання може бути надана перерва у навчанні, право на яку
студент отримує при наявності поважної причини.

ОРГАНІЗАЦІЯ  ДОГОВІРНИХ  ВІДНОСИН

15. Договір укладається між Виконавцем навчальних послуг – Університетом в особі
його ректора і Замовником  –  юридичною чи фізичною особою, яка виступає
платником наданих послуг. В числі фізичних осіб Замовником може бути студент,
який оплачує своє навчання.

16. Договір укладається, як правило, за однією з типових форм, що додаються:
а) з юридичною особою (Ф.1);
б) з фізичною особою – студентом (бакалавром, спеціалістом, маґістром) платного

навчання (Ф.2,  Ф.3);
в) з фізичною особою, яка зобов’язується оплачувати навчання студента (Ф.4):

17. Переговори із замовниками, підготовка проектів договорів та контроль за виконанням
договірних зобов’язань покладаються на директорів відповідних інститутів. Участь
кафедр в укладанні договорів визначається рішенням Вченої ради інституту.

18. Проекти договорів подаються на підпис Ректору Університету з візами (на другому
примірнику) декана, завідувача профілюючої кафедри, секретаря Приймальної
комісії і юриста.
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19. Пропозиції з обґрунтуванням необхідності внесення в договори змін чи доповнень
або стосовно розірвання договорів вносяться директором відповідного інституту в
формі рапорта з візами уповноваженого бухгалтера і юриста. До рапорта додається
проект відповідних документів: письмове повідомлення Замовника із зазначенням
підстав для змін, доповнень чи розірвання договірних відносин; проект Додаткової
угоди, проект нового Договору тощо.

20. В разі зміни тарифів, системи оподаткування, обов’язкових зборів і платежів та
інших фінансово-економічних норм, що регулюються державними органами,
пропозиції і обґрунтування стосовно укладання Додаткових угод вносяться на
розгляд Ректора головним бухгалтером Університету.

21. Договір, а також зміни і доповнення до нього підписуються в двох примірниках,
кожний з яких зберігається договірними сторонами.

22. Оригінали договорів (з підписами сторін), а також зміни і доповнення реєструються
і зберігаються у відділі кадрів Університету. Копії договорів передаються для
контролю договірних відносин у бухгалтерію і деканат, а також студенту, якщо він
особисто не є платником.

23. Зміст договорів є комерційною таємницею Університету. Посадові особи Університету
можуть подавати стороннім особам інформацію про укладені договори лише з
дозволу Ректора або уповноваженого ним проректора.

ПЛАТА  ЗА  НАВЧАННЯ

24. Плата за навчання не може бути меншою від фактичних витрат з держбюджету в
попередньому році на підготовку студента відповідного освітньо-професійного
напряму чи спеціальності (далі – мінімальна плата). Винятки в дотриманні цієї норми
визначаються Ректором на підставі рішення Вченої ради Університету та за умови,
що зменшення визначеної мінімальної плати покривається підвищенням платні
студентами інших спеціальностей відповідного інституту.

25. Договірна плата визначається при підготовці проекту договору з дотриманням п.24
і може диференціюватися за ступенями підготовки фахівців: бакалавра (1 – 3 курси),
спеціаліста (4 – 5 курси), маґістра (5 – 6 курси).

26. Оплата послуг, які не стосуються безпосередньо реалізації навчальних планів і
програм (проживання в гуртожитку, вивчення додаткових дисциплін, оздоровлення
в профілакторіях і на спортивних базах тощо) регулюється окремими нормами і
положеннями, які затверджуються Ректором.

27. Плата за навчання на повторному курсі є предметом Додаткової угоди.
28. Плата за навчання здійснюється в готівковій чи безготівковій формі щорічно (до

початку навчального року) або щосеместрово (до початку семестру)
29. При зміні державними органами фінансово-економічних норм (тарифів, посадових

окладів, ставок і бази оподаткування тощо) визначається додаткова плата за навчання
як добуток трьох величин: договірної плати, питомої ваги відповідних видатків у
кошторисі фактичних витрат і відсотків збільшення норми. Розрахунки додаткової
плати здійснюються бухгалтерією Університету і подаються на   розгляд договірних
сторін для укладання Додаткової угоди.
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Ф.1.(Фіз.) спеціаліст,маґістр

“____” _______________ 200__ р.

м. Львів

                                                                             Д О Г О В І Р № __________
                                                                                    про освітні послуги
Громадянин _____________________________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові )

(надалі Замовник), з однієї сторони, і Національний університет “Львівська політехніка” (надалі Виконавець)
в особі ректора _______________________ , що діє на підставі Статуту, з другої сторони (надалі Сторони),
уклали цей договір про таке:1. Предмет договору

Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання (надалі – освітня
послуга)
                                                                                                                                                           (надалі Студент)

(прізвище, ім’я, по батькові)

з _______ семестру ________ курсу ___________________________ форми навчання

за галуззю знань____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                               (назва)

за напрямом________________________________________________________________________
(назва)

за спеціальністю ____________________________________________________________________
(назва)

з присвоєнням кваліфікації за умови успішного навчання: _________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                               

1.1. Термін чинності договору з дня його підписання до “____” _____________ 200___р.
2. Обов’язки Виконавця

2.1. Надати Студентові освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.
2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.
2.3. Видати Студентові документ про освіту державного зразка.
2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її

якості та змісту, про права і обов’язки  сторін під час надання та отримання таких послуг.
2.5. У разі дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав для такого припинення) у

зв’язку з ненаданням Студенту освітньої послуги повернути частину коштів, що були внесені
Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги, за винятком коштів, затрачених
Виконавцем на навчання Студента.

3. Обов’язки Замовника
3.1. Замовник зобов’язується здійснювати оплату Виконавцю за навчання студента згідно з пп. 4.1–

4.5 цього договору.
3.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту Виконавця з організації надання освітніх послуг.

4. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків
4.1. Вартість річного навчання на час укладання договору становить:
______________ (__________________________________________________________ ) грн.
                                                                                                                  (прописом)

4.2. Загальна вартість освітньої послуги становить:
______________ (__________________________________________________________ ) грн.
                                                                                                                  (прописом)

4.3. Розмір плати за навчання встановлюється на термін відповідно до п. 1.1 і не може змінюватись.
4.4. Оплата річного навчання здійснюється Замовником у повному розмірі до початку навчального

року, або до початку кожного семестру в розмірі вартості навчання за семестр, або щомісячно в
розмірі вартості навчання за місяць.

4.5. Послуги, не передбачені навчальними планами, та соціально-побутові послуги, які можуть
надаватися студентові за його проханням, оплачуються окремо Студентом.
5. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором на сторони покладається
відповідальність згідно з чинним законодавством.

6. Особливі умови
6.1. Навчання студента, його відрахування з числа студентів та поновлення його статусу здійснюється

на загальних підставах, визначених законодавством і чинними в університеті нормативними актами.
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6.2. У разі невиконання Замовником п. 4 договору студента відраховують з університету.
6.3.   ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

7. Зміни, доповнення і припинення чинності договору та умови продовження навчання
7.1. Зміни і доповнення до цього договору дійсні за умови, якщо вони оформлені письмово і підписані

Сторонами.
7.2. Чинність договору припиняється:
а) за згодою Сторін;
б) якщо виконання Стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з ухваленням
нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-
яка із Сторін не погоджується про внесення змін до договору;
в) у разі відрахування студента з підстав, визначених чинним законодавством і нормативними актами
Університету;
г) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору.
7.3. Дія договору зупиняється у разі надання академічної відпустки студентові згідно з чинним

законодавством на весь строк такої відпустки.
7.4. Після припинення чинності договору згідно з п. 7.2 для продовження навчання студента Сторони

укладають новий договір.
Договір надруковано на одному аркуші у чотирьох примірниках. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

                              “ЗАМОВНИК” “ВИКОНАВЕЦЬ”

З умовами договору ознайомлений (на):

студент ____________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Паспорт ____________ № ________________ виданий “_____” _______________ __________ року

___________________________________________________________________________________________________
(ким  виданий)

Домашня адреса ____________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

Телефони: дом. ________________________ моб._____________________________ роб.______________________

“____” ______________ 200___р.                                                    _________________
                                                                                                                                                                                                                                 (підпис студента)

 
________________________________________________ 
 
________________________________________________  
                                                (прізвище, ім’я, по батькові) 

Паспорт __________ №______________________ 
 
виданий “____” ______________  ______ року  
 
_______________________________________________  
 
________________________________________________  
                                                     (ким виданий) 

Домашня адреса _________________________________  
 
________________________________________________  
 
________________________________________________ 
Телефон:  
          дом. _____________________  
          роб. _____________________  
Громадянин  
_________________ _______________________________  
                   (підпис)                                                (прізвище та ініціали 

Національний університет “Львівська політехніка” 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів-13, 79013, 
тел. 72-47-33; 
р/р 35220001000588 в ГУДК України у Львівській  
області, МФО 825014, ЗКПО 02071010 
 
РЕКТОР 
 
__________________________  
 
Проректор – Головний бухгалтер 
 
___________________________  
 
Юрвідділ 
 
___________________________  
 
Директор _____________________  
                                     (назва інституту) 

 
_________________ ________________________  
                   (підпис)                                                (прізвище та ініціали) 
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Ф.1.(Фіз.) бакавлавр

“____” _______________ 200__ р.

м. Львів

                                                                             Д О Г О В І Р № __________
                                                                                    про освітні послуги
Громадянин _____________________________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові )

(надалі Замовник), з однієї сторони, і Національний університет “Львівська політехніка” (надалі Виконавець)
в особі ректора  ________________________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони (надалі Сторони),
уклали цей договір про таке:1. Предмет договору

Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання (надалі – освітня
послуга)
                                                                                                                                                           (надалі Студент)

(прізвище, ім’я, по батькові)

з _______ семестру ________ курсу ___________________________ форми навчання

за галуззю знань____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                               (назва)

за напрямом________________________________________________________________________
(назва)

за спеціальністю ____________________________________________________________________
(назва)

з присвоєнням кваліфікації за умови успішного навчання: _________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                               

1.1. Термін чинності договору з дня його підписання до “____” _____________ 200___р.
2. Обов’язки Виконавця

2.1. Надати Студентові освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.
2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.
2.3. Видати Студентові документ про освіту державного зразка.
2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її

якості та змісту, про права і обов’язки  сторін під час надання та отримання таких послуг.
2.5. У разі дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав для такого припинення) у

зв’язку з ненаданням Студенту освітньої послуги повернути частину коштів, що були внесені
Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги, за винятком коштів, затрачених
Виконавцем на навчання Студента.

3. Обов’язки Замовника
3.1. Замовник зобов’язується здійснювати оплату Виконавцю за навчання студента згідно з пп. 4.1–

4.5 цього договору.
3.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту Виконавця з організації надання освітніх послуг.

4. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків
4.1. Вартість річного навчання на час укладання договору становить:
______________ (__________________________________________________________ ) грн.
                                                                                                                  (прописом)

4.2. Загальна вартість освітньої послуги становить:
______________ (__________________________________________________________ ) грн.
                                                                                                                  (прописом)

4.3. Розмір плати за навчання встановлюється на термін відповідно до п. 1.1 і не може змінюватись.
4.4. Оплата річного навчання здійснюється Замовником у повному розмірі до початку навчального

року, або до початку кожного семестру в розмірі вартості навчання за семестр, або щомісячно в
розмірі вартості навчання за місяць.

4.5. Послуги, не передбачені навчальними планами, та соціально-побутові послуги, які можуть
надаватися студентові за його проханням, оплачуються окремо Студентом.
5. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором на сторони покладається
відповідальність згідно з чинним законодавством.

6. Особливі умови
6.1. Навчання студента, його відрахування з числа студентів та поновлення його статусу здійснюється

на загальних підставах, визначених законодавством і чинними в університеті нормативними актами.
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6.2. У разі невиконання Замовником п. 4 договору студента відраховують з університету.
6.3.   ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

7. Зміни, доповнення і припинення чинності договору та умови продовження навчання
7.1. Зміни і доповнення до цього договору дійсні за умови, якщо вони оформлені письмово і підписані

Сторонами.
7.2. Чинність договору припиняється:
а) за згодою Сторін;
б) якщо виконання Стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з ухваленням
нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-
яка із Сторін не погоджується про внесення змін до договору;
в) у разі відрахування студента з підстав, визначених чинним законодавством і нормативними актами
Університету;
г) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору.
7.3. Дія договору зупиняється у разі надання академічної відпустки студентові згідно з чинним

законодавством на весь строк такої відпустки.
7.4. Після припинення чинності договору згідно з п. 7.2 для продовження навчання студента Сторони

укладають новий договір.
Договір надруковано на одному аркуші у чотирьох примірниках. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

                              “ЗАМОВНИК” “ВИКОНАВЕЦЬ”

З умовами договору ознайомлений (на):

студент ____________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Паспорт ____________ № ________________ виданий “_____” _______________ __________ року

___________________________________________________________________________________________________
(ким  виданий)

Домашня адреса ____________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

Телефони: дом. ________________________ моб._____________________________ роб.______________________

“____” ______________ 200___р.                                                    _________________
                                                                                                                                                                                                                                 (підпис студента)

 
________________________________________________ 
 
________________________________________________  
                                                (прізвище, ім’я, по батькові) 

Паспорт __________ №______________________ 
 
виданий “____” ______________  ______ року  
 
_______________________________________________  
 
________________________________________________  
                                                     (ким виданий) 

Домашня адреса _________________________________  
 
________________________________________________  
 
________________________________________________ 
Телефон:  
          дом. _____________________  
          роб. _____________________  
Громадянин  
_________________ _______________________________  
                   (підпис)                                                (прізвище та ініціали 

Національний університет “Львівська політехніка” 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів-13, 79013, 
тел. 72-47-33; 
р/р 35220001000588 в ГУДК України у Львівській  
області, МФО 825014, ЗКПО 02071010 
 
РЕКТОР 
 
__________________________  
 
Проректор – Головний бухгалтер 
 
___________________________  
 
Юрвідділ 
 
___________________________  
 
Директор _____________________  
                                     (назва інституту) 

 
_________________ ________________________  
                   (підпис)                                                (прізвище та ініціали) 
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Ф.1.(Юр.) спеціаліст,маґістр

“____” _______________ 200__ р.
м. Львів

 Д О Г О В І Р № __________
 про освітні послуги

_______________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства, організації, установи)

в особі ________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(надалі Замовник), з однієї сторони, і Національний університет «Львівська політехніка» (надалі Виконавець)
в особі ректора _________________________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони (надалі Сторони),
уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору
Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання (надалі –
освітня послуга)
                                                                                                                                                           (надалі Студент)

( прізвище, ім’я, по батькові)

з _______ семестру ________ курсу ___________________________ форми навчання

за галуззю знань ____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                 (назва)

за напрямом________________________________________________________________________
(назва)

з присвоєнням кваліфікації за умови успішного навчання: _________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                               

1.1. Термін чинності договору з дня його підписання до “____” _____________ 200___р.
2. Обов’язки Виконавця

2.1. Надати Студентові освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.
2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.
2.3. Видати Студентові документ про освіту державного зразка.
2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її

якості та змісту, про права і обов’язки  сторін під час надання та отримання таких послуг.
2.5. У разі дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав для такого припинення) у

зв’язку з ненаданням Студенту освітньої послуги повернути частину коштів, що були внесені
Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги, за винятком коштів, затрачених
Виконавцем на навчання Студента.

3. Обов’язки Замовника
3.1. Замовник зобов’язується здійснювати оплату Виконавцю за навчання студента згідно з пп. 4.1–

4.5 цього договору.
3.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту Виконавця з організації надання освітніх послуг.

4. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків
4.1. Вартість річного навчання на час укладання договору становить:
______________ (__________________________________________________________ ) грн.
                                                                                                                  (прописом)

4.2. Загальна вартість освітньої послуги становить:
______________ (__________________________________________________________ ) грн.
                                                                                                                  (прописом)

4.3. Розмір плати за навчання встановлюється на термін відповідно до п.1.1 і не може змінюватись.
4.4. Оплата річного навчання здійснюється Замовником у повному розмірі до початку навчального

року, або до початку кожного семестру в розмірі вартості навчання за семестр, або щомісячно в
розмірі вартості навчання за місяць.

4.5. Послуги, не передбачені навчальними планами , та соціально-побутові послуги, які можуть
надаватися студентові за його проханням, оплачуються окремо Студентом.

5. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором на сторони покладається

відповідальність згідно з чинним законодавством.
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5.2. За несвоєчасне внесення плати за надання освітніх послуг Замовник – юридична особа оплачує
Виконавцю ___________________________________________________________________

(неустойку (штраф, пеню) в розмірі)

6. Особливі умови
6.1. Навчання студента, його відрахування з числа студентів та поновлення його статусу здійснюється

на загальних підставах, визначених законодавством і чинними в університеті нормативними актами.
6.2. У разі невиконання замовником п. 4 договору студента відраховують з університету.
6.3.      _____________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

7. Зміни, доповнення і припинення чинності договору та умови продовження навчання
7.1. Зміни і доповнення до цього договору дійсні за умови, якщо вони оформлені письмово і підписані

Сторонами.
7.2. Чинність договору припиняється:
а) за згодою Сторін;
б) якщо виконання Стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з ухваленням
нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-
яка із Сторін не погоджується про внесення змін до договору;
в) у разі ліквідації юридичної особи – Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична особа,
що є правонаступником ліквідованої сторони;
г) у разі відрахування студента з підстав, визначених чинним законодавством і нормативними актами Університету;
д) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору.
7.3. Дія договору зупиняється у разі надання академічної відпустки студентові згідно з чинним

законодавством на весь строк такої відпустки.
7.4. Після припинення чинності договору згідно з п. 7.2 для продовження навчання студента Сторони

укладають новий договір.
Договір надруковано на одному аркуші у чотирьох примірниках. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

З умовами договору ознайомлений (на):

студент ____________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Паспорт ____________ № ________________ виданий “_____” _______________ __________ року

___________________________________________________________________________________________________
(ким  виданий)

Домашня адреса ____________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

Телефони: дом. ________________________ моб._____________________________ роб.______________________

“____” ______________ 200___р.                                                    _________________
                                                                                                                                                                                                                                 (підпис студента)

________________________________________________  
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

(адреса та назва установи, її розрахунковий рахунок) 

КЕРІВНИК 
________________________________________________  

(назва посади керівника) 

 
_________________ _______________________________  
                   (підпис)                                                (прізвище та ініціали) 

 
Головний бухгалтер 
 
_________________ _______________________________  
                   (підпис)                                                (прізвище та ініціали) 

(Гербова печатка) 

Національний університет «Львівська політехніка» 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів-13, 79013,  
тел. 72-47-33; 
р/р 35220001000588 в ГУДК України у Львівській  
області, МФО 825014, ЗКПО 02071010 
 
РЕКТОР 
 

__________________________  
 
Проректор – Головний бухгалтер 
 
___________________________  
 
Юрвідділ 
 
___________________________  
 
Директор _____________________  
                                       (назва інституту) 

_________________ ___________________________ 
                   (підпис)                                                (прізвище та ініціали) 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

                              “ЗАМОВНИК” “ВИКОНАВЕЦЬ”

239



Ф.1.(Юр.) Бакалавр

“____” _______________ 200__ р.
м. Львів

 Д О Г О В І Р № __________
 про освітні послуги

_______________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства, організації, установи)

в особі ________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(надалі Замовник), з однієї сторони, і Національний університет «Львівська політехніка» (надалі Виконавець)
в особі ректора ________________________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони (надалі Сторони),
уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору
Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання (надалі –
освітня послуга)
                                                                                                                                                           (надалі Студент)

( прізвище, ім’я, по батькові)

з _______ семестру ________ курсу ___________________________ форми навчання

за галуззю знань ____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                 (назва)

за напрямом________________________________________________________________________
(назва)

з присвоєнням кваліфікації за умови успішного навчання: _________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                               

1.1. Термін чинності договору з дня його підписання до “____” _____________ 200___р.
2. Обов’язки Виконавця

2.1. Надати Студентові освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.
2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.
2.3. Видати Студентові документ про освіту державного зразка.
2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її

якості та змісту, про права і обов’язки  сторін під час надання та отримання таких послуг.
2.5. У разі дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав для такого припинення) у

зв’язку з ненаданням Студенту освітньої послуги повернути частину коштів, що були внесені
Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги, за винятком коштів, затрачених
Виконавцем на навчання Студента.

3. Обов’язки Замовника
3.1. Замовник зобов’язується здійснювати оплату Виконавцю за навчання студента згідно з пп. 4.1–

4.5 цього договору.
3.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту Виконавця з організації надання освітніх послуг.

4. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків
4.1. Вартість річного навчання на час укладання договору становить:
______________ (__________________________________________________________ ) грн.
                                                                                                                  (прописом)

4.2. Загальна вартість освітньої послуги становить:
______________ (__________________________________________________________ ) грн.
                                                                                                                  (прописом)

4.3. Розмір плати за навчання встановлюється на термін відповідно до п.1.1 і не може змінюватись.
4.4. Оплата річного навчання здійснюється Замовником у повному розмірі до початку навчального

року, або до початку кожного семестру в розмірі вартості навчання за семестр, або щомісячно в
розмірі вартості навчання за місяць.

4.5. Послуги, не передбачені навчальними планами , та соціально-побутові послуги, які можуть
надаватися студентові за його проханням, оплачуються окремо Студентом.

5. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором на сторони покладається

відповідальність згідно з чинним законодавством.
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5.2. За несвоєчасне внесення плати за надання освітніх послуг Замовник – юридична особа оплачує
Виконавцю ___________________________________________________________________

(неустойку (штраф, пеню) в розмірі)

6. Особливі умови
6.1. Навчання студента, його відрахування з числа студентів та поновлення його статусу здійснюється

на загальних підставах, визначених законодавством і чинними в університеті нормативними актами.
6.2. У разі невиконання замовником п. 4 договору студента відраховують з університету.
6.3.      _____________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

7. Зміни, доповнення і припинення чинності договору та умови продовження навчання
7.1. Зміни і доповнення до цього договору дійсні за умови, якщо вони оформлені письмово і підписані

Сторонами.
7.2. Чинність договору припиняється:
а) за згодою Сторін;
б) якщо виконання Стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з ухваленням
нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-
яка із Сторін не погоджується про внесення змін до договору;
в) у разі ліквідації юридичної особи – Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична особа,
що є правонаступником ліквідованої сторони;
г) у разі відрахування студента з підстав, визначених чинним законодавством і нормативними актами Університету;
д) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору.
7.3. Дія договору зупиняється у разі надання академічної відпустки студентові згідно з чинним

законодавством на весь строк такої відпустки.
7.4. Після припинення чинності договору згідно з п. 7.2 для продовження навчання студента Сторони

укладають новий договір.
Договір надруковано на одному аркуші у чотирьох примірниках. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

З умовами договору ознайомлений (на):

студент ____________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Паспорт ____________ № ________________ виданий “_____” _______________ __________ року

___________________________________________________________________________________________________
(ким  виданий)

Домашня адреса ____________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________________

Телефони: дом. ________________________ моб._____________________________ роб.______________________

“____” ______________ 200___р.                                                    _________________
                                                                                                                                                                                                                                 (підпис студента)

________________________________________________  
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

(адреса та назва установи, її розрахунковий рахунок) 

КЕРІВНИК 
________________________________________________  

(назва посади керівника) 

 
_________________ _______________________________  
                   (підпис)                                                (прізвище та ініціали) 

 
Головний бухгалтер 
 
_________________ _______________________________  
                   (підпис)                                                (прізвище та ініціали) 

(Гербова печатка) 

Національний університет «Львівська політехніка» 
вул. С. Бандери, 12, м. Львів-13, 79013,  
тел. 72-47-33; 
р/р 35220001000588 в ГУДК України у Львівській  
області, МФО 825014, ЗКПО 02071010 
 
РЕКТОР 
 

__________________________  
 
Проректор – Головний бухгалтер 
 
___________________________  
 
Юрвідділ 
 
___________________________  
 
Директор _____________________  
                                       (назва інституту) 

_________________ ___________________________ 
                   (підпис)                                                (прізвище та ініціали) 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

                              “ЗАМОВНИК” “ВИКОНАВЕЦЬ”
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ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ
СТУДЕНТІВ У КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі
організації навчального процесу має за мету стимулювання систематичної та
самостійної роботи студентів денної форми навчання усіх освітньо-кваліфікаційних
рівнів, підвищення якості знань та об’єктивності їхньої оцінки, запровадження
здорової конкуренції між студентами у навчанні, спонукання їх до активного,
свідомого навчання, самостійного оволодіння знаннями, виявлення і розвитку їхніх
творчих здібностей.

1. КОНЦЕПЦІЯ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Система оцінювання знань та визначення рейтингу студентів (надалі Система) є
складовою кредитно-модульної системи організації навчального процесу та
визначає особливості організації навчального процесу в умовах упровадження
ідей Болонського процесу.

1.2.    Основними концептуальними положеннями Системи є:
•            підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів за рахунок проведення про-

тягом семестру модульних і семестрових контролів та використання 100-бальної
шкали для оцінювання інтегрованих знань студентів із кожного модуля із
обов’язковим переведенням цих оцінок у шкалу ECTS (A, B, C, D, E, FX, F) та у
національну шкалу (“відмінно”, “добре”, “задовільно” чи “незадовільно”)  згідно
з таблицею та додатком 2.

•      підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за рахунок
стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів упродовж навчального
семестру, встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та
своєчасного коригування його навчальної діяльності;

•           підвищення мобільності студентів за рахунок забезпечення прозорості і сумісності
Системи із будь-якою освітньою системою інших держав завдяки використанню
кредитів ECTS для вимірювання обсягу модулів освітньо-професійної програми
студента та шкали ECTS для оцінювання знань студентів;

•            забезпечення індивідуально орієнтованої організації навчального процесу студен-
тів організацією навчання за індивідуальною варіативною частиною освітньо-
професійної програми та індивідуальним навчальним планом;

•           розвиток у студентів інтересу та підвищення мотивації до навчання, запровадження
здорової конкуренції у навчанні, виявлення і розвиток творчих здібностей студентів
за рахунок:
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        – систематичного контролю знань та накопичення студентом балів за навчально-
наукову діяльність;

         – можливість поглиблення та закріплення знань складанням як модульних, так і
екзаменаційного контролів;

           – використання семестрових рейтингових оцінок як підстави для визначення розміру
стипендії студентів, призначення іменних стипендій та надання студентам додаткових
заохочень (премій, матеріальних допомог, здешевлення путівок у спортивно-оздоровчі
табори Університету тощо) за рахунок 10 % стипендіального фонду;

          – використання рейтингу студента як підстави для: пріоритету у переході із однієї
бакалаврської програми на іншу (споріднену), під час конкурсного відбору на
освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”, “маґістр” та вибору спеціальності і
спеціалізації; першочергового скерування в аспірантуру, на навчання або на
практику за кордон, на роботу у престижні підприємства, організації та установи;
пріоритету в отриманні путівок для оздоровлення в канікулярний період та вибір
кімнати в гуртожитку тощо.

За 100-бальною 
шкалою Університету 

За шкалою 
ECTS 

За національною 
шкалою 

100–88 балів A “відмінно” 

87–80 балів B 
(“дуже добре”) “добре” 

79–71 бал С 
(“добре”)  

70–61 бал D 
(“посередньо”) “задовільно” 

60–50 балів E 
(“задовільно”)  

49–26 балів 

FX 
(“незадовільно” – з можливістю 

повторного складання екзамену чи 
заліку) 

“незадовільно” 

25–00 балів 
F 

(“незадовільно” – з обов’язковим 
повторним вивченням модуля) 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.   Система регламентує засади і правила оцінювання знань та визначення рейтингу
студента, організації та складання упродовж семестру підсумкових контролів та
їхніх складових із модулів, які передбачені індивідуальним навчальним планом
студента.
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2.2.     Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу,
є навчальний план, який встановлює такі види навчальної роботи студента: аудиторні,
індивідуальні заняття, консультації, самостійна робота, курсове і дипломне
проектування, практики, поточні контролі, контрольні заходи, державна атестація.

2.3.     Навчальний план встановлює часові затрати середнього студента на вивчення мо-
дулів в академічних годинах і у кредитах ECTS.
Кредитний вимір встановлюють для всіх модулів.

2.4.     Обсяг кредиту ECTS становить 36 академічних годин, а річне нормативне навчальне
навантаження студента – 60 кредитів ECTS.

2.5.   Поділ матеріалу навчальної дисципліни на змістові модулі, види занять, види
індивідуальних робіт студентів, кількість балів для оцінювання результатів
поточного контролю та контрольних заходів для кожного змістового модуля
регламентується робочою програмою навчальної дисципліни.
Робоча програма навчальної дисципліни складається на навчальний рік,
затверджується на засіданні кафедри і містить опис навчальної дисципліни та її
зміст, послідовність вивчення згідно із структурно-логічною схемою, структуру
навчальної діяльності студента, результати навчання, форми та засоби поточного і
підсумкового контролю, критерії оцінювання, методичне забезпечення.

2.6.    Модульні контролі (МК) є обов’язковими для студентів і призначаються, як пра-
вило, із навчальних дисциплін, обсяг яких перевищує три кредити ECTS (108
годин) і для яких індивідуальним навчальним планом студента передбачено екзамени.
Упродовж навчального семестру з таких дисциплін здійснюються два модульні
контролі МК та два контрольні заходи (КЗ1 та КЗ2).

2.7.    Тижні для контрольних заходів – модульних контролів (контрольні тижні) визначає
графік навчального процесу. Ці тижні призначені для самостійної роботи.
Контрольний захід з конкретного змістового модуля для студентів визначених
академічних груп відбувається під час контрольних тижнів за розкладом, складеним
за пропозицією відповідних кафедр.
Під час контрольних тижнів студенти можуть отримувати консультації викладачів,
відпрацьовувати пропущені лабораторні роботи, виконувати індивідуальні
завдання та інші види самостійної роботи.

2.8.   Частина балів у сумарній модульній оцінці, відведених для оцінювання результатів
поточного контролю, повинна, як правило, становити 30 балів. Цю інформацію лектор
доводить до відома студентів протягом перших двох тижнів поточного семестру.
Виставляти будь-яку кількість балів за відвідування занять студентами не
дозволяється.

2.9.   Кількість балів, які відводяться для оцінювання результатів контрольного заходу
(КЗ2) другого модульного контролю, становить, як правило, 40 балів, а завдання
за навчальним матеріалом другого змістового модуля формуються так, щоб була
змога оцінити знання та уміння, набуті студентами під час вивчення навчальної
дисципліни повністю, а не тільки її частини – другого змістового модуля.

2.10.   Перша атестація студента із модуля, здійснена за результатами модульних контролів
на підставі сумарної модульної оцінки (СМО) або на підставі першої залікової
оцінки (ЗО1), отриманої студентом до початку екзаменів, еквівалентна до результату
першого складання екзамену або диференційованого заліку.
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Друга атестація студента із модуля, здійснена на підставі екзаменаційної (ЕО) або
другої залікової (ЗО2) оцінки, одержаної студентом під час періоду семестрового
контролю (ПСК), визначеного навчальним графіком, еквівалентна до результату
другого складання екзамену або диференційованого заліку.
Третя атестація студента із модуля, здійснена на підставі складання екзамену або
диференційованого заліку перед комісією, еквівалентна до результату третього
складання екзамену або диференційованого заліку.
Під час усіх атестацій студент зобов’язаний мати при собі залікову книжку.

2.11.  У період семестрового контролю студент може захищати курсові проекти, роботи,
індивідуальні завдання, виконувати окремі лабораторні роботи, захищати відповідні
звіти, а також виконувати інші види робіт, необхідні для отримання залікової оцінки
і/або допуску до екзамену з певної навчальної дисципліни.

2.12.  Студентам, які за результатами першої атестації одержали позитивні оцінки за їхнім
бажанням надається час і можливість для підготовки та проходження другої атестації
з метою поглиблення і закріплення знань та отримання вищої оцінки.

2.13. Екзаменаційна оцінка за результатами семестрового контролю виставляється
студентам з урахуванням результатів екзаменаційного та поточного контролів.

2.14.   Залікова оцінка з модуля, з якого передбачений диференційований залік, є оцінкою
з курсового проекту (роботи), практики або сумарною оцінкою, отриманою з
поточного контролю за результатами виконання обов’язкових індивідуальних робіт
(ОІР) у формі захисту звітів з лабораторних робіт, складання колоквіумів тощо та
залікових контролів у формі контрольних робіт, передбачених робочою навчальною
програмою модуля.

2.15. Порядок навчання студентів за кордоном регламентується Положенням про
академічну мобільність студентів.
Студенту, скерованому на навчання в інший національний чи закордонний ВНЗ, з
яким встановлені партнерські відносини (укладена угода, що передбачає академічну
мобільність студентів), оформляється індивідуальний графік навчання. На період
закордонного навчання за ним зберігається призначена йому стипендія та інші
соціальні виплати, а після повернення до Університету гарантується визнання та
зарахування отриманих кредитів.

У разі відсутності партнерської угоди між вищими навчальними закладами навчання за
програмою мобільності можливе на підставі угоди про навчання (ECTS Learning
Agreement). Цю угоду підписують студент і координатор ECTS Університету після
перевірки відповідності програми навчання, а також модулів (навчальних дисциплін),
які вивчаються у ході реалізації програми мобільності у закордонному ВНЗ,
вимогам державних стандартів та освітньо-професійній програмі, за якою студент
навчається в Університеті.
Якщо студент самостійно вибрав для навчання закордонний вищий навчальний
заклад, але зміст програм навчання не ідентичний програмі Університету, він може
перервати навчання з правом отримання академічної відпустки тривалістю до одного
року.
У разі навчання студента у закордонних ВНЗ не за скеруванням Університету (під
час академічної відпустки, перерви у навчанні, літніх канікул тощо) Університет не
гарантує зарахування студенту отриманих кредитів.
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2.16.  Студентам, які навчаються на останньому курсі освітньо-кваліфікаційного рівня
“бакалавр”, а також на освітньо-кваліфікаційних рівнях “спеціаліст”, “маґістр” і не
можуть виконати чинний графік навчального процесу у зв’язку із складними
сімейними обставинами, підтвердженими документально, стажуванням на
підприємствах, в установах, організаціях за профілем навчання з перспективою
майбутнього працевлаштування, може бути встановлений індивідуальний графік
складання екзаменів та заліків.
Індивідуальний графік складання екзаменів та заліків встановлюється студенту наказом
по Університету на підставі подання директора інституту і повинен передбачати терміни
складання екзаменів та заліків, погоджені з відповідними викладачами.

2.17. Студент, який не погоджується з виставленою у відомість під час модульного,
залікового або семестрового контролю оцінкою, має право звернутися з письмовою
апеляцією до декана не пізніше ніж на наступний робочий день після оголошення
результатів. Лектор з цієї навчальної дисципліни і завідувач кафедри або
призначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію у присутності студента
упродовж двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо оцінки роботи.
Якщо студент не звернувся з апеляцією у встановлений термін, то оцінка, виставлена
викладачем під час перевірки завдання, є остаточною.
За результатом апеляції оцінка роботи не може бути зменшена, а тільки залишена
без зміни або збільшена.
Результат розгляду апеляції фіксується на письмовій  роботі студента і
підтверджується підписами відповідних викладачів. Після цього викладач вносить
оцінку в апеляційний талон, який студент отримує в деканаті.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СКЛАДАННЯ
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

3.1.    До модульних контролів студент допускається без будь-яких обмежень.
3.2.   Контрольні заходи (КЗ1 і КЗ2) модульного контролю здійснюються у письмово-

усній формі. Письмова компонента є обов’язковою та передбачає виконання
студентом відповідних завдань, підготовлених викладачем. Структура завдань,
система та критерії оцінювання результатів їхнього виконання розглядаються та
затверджуються на засіданні кафедри, за якою в навчальному плані закріплена ця
навчальна дисципліна.
Критерії оцінювання результатів виконання завдань на контрольний захід
доводяться до відома студентів перед ним.
Усну компоненту складають після оголошення результатів письмової компоненти.

3.3.    Тривалість контрольного заходу становить дві академічні години.
3.4.     Під час визначення модульних оцінок враховуються результати поточного контролю

– захисту лабораторних, розрахункових, графічних або розрахунково-графічних
робіт, практичних завдань, рефератів тощо, передбачених робочою програмою
модуля (навчальної дисципліни), які відбулися у період:

•         між початком семестру до закінчення першого контрольного
           тижня – для першого модульного контролю;
•         після першого контрольного тижня до закінчення другого контрольного тижня –

для другого модульного контролю.
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Студент допускається до виконання лабораторної роботи після проходження
інструктажу з техніки безпеки за умови знання порядку її виконання. Викладач має
право видалити студента із лабораторії тільки у разі порушення ним правил техніки
безпеки та правил внутрішнього розпорядку Університету, з поданням рапорту у
відповідний деканат.
Викладач зобов’язаний розповісти та показати студентам, як потрібно виконувати
лабораторні дослідження, експерименти, навчити їх користуватись лабораторними
приладами, устаткуванням.

3.5.    Студент вважається таким, що складав контрольний захід, якщо він з’явився на
нього та отримав завдання.

3.6.    Кожен студент виконує завдання індивідуально за розкладом контрольних заходів.
Студент має право звернутися до викладача за роз’ясненнями змісту завдання.
Студентам забороняється обмінюватися  інформацією у будь-якій формі або
використовувати інші матеріали та засоби, крім дозволених.

3.7.      Викладачі зобов’язані контролювати дотримання студентами встановленого порядку
здійснення контрольного заходу. У разі порушення студентом встановленого
порядку здійснення контрольного заходу викладач відсторонює цього студента
від виконання завдання, робить відповідний запис на його письмовій роботі та
оцінює її нулем балів.

3.8. Результати перевірки робіт, виконаних студентами, викладач проставляє на цих роботах
та не пізніше від третього робочого дня після проведення контрольного заходу
доводить до відома студентів, а також проводить з ними усну компоненту.
Під час усної компоненти викладач фіксує запитання та оцінки відповідей на роботі
студента. За результатами усної компоненти оцінка екзаменаційної роботи студента
не може бути знижена, а тільки залишена без зміни або збільшена.

3.9.    Студент не може повторно складати контрольні заходи.
3.10. Студент, який з поважної причини, підтвердженої документально, не з’явився на

один із контрольних заходів, а за результатами іншого модульного контролю з
цього самого модуля отримав не менше від половини балів з максимально можливої
їхньої кількості, має право з дозволу декана складати пропущений контрольний
захід замість екзаменаційного контролю. У такому разі вважається, що студент
використав право на екзаменаційний контроль.
У разі отримання незадовільної оцінки під час складання контрольного заходу
замість екзаменаційного контролю студент має право на екзамен з цієї навчальної
дисципліни лише перед комісією або на повторне вивчення цієї дисципліни.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СКЛАДАННЯ
СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

4.1.   Семестровий контроль (СК) є другою атестацією студента з модуля.
4.2.   Для студента, який за результатами першої атестації одержав позитивну сумарну

модульну (СМО) або першу залікову (ЗО1) оцінку і який не скористався
можливістю поглиблення знань та покращання оцінки під час періоду семестрового
контролю (ПСК), семестровою оцінкою (СО) є оцінка за результатами першої
атестації – сумарна модульна оцінка (СМО) або перша залікова оцінка (ЗО1).
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4.3.    Під час періоду семестрового контролю ПСК призначають такі контрольні заходи
(КЗ):

•       екзаменаційний контроль (ЕК) – з навчальних дисциплін, для яких передбачені
екзамени;

•           другий заліковий контроль (ЗК2) – з модулів, для яких передбачені диференційовані
заліки.

4.4.      Контрольний захід (КЗ) проводить викладач за теоретичним навчальним матеріалом,
визначеним робочою навчальною програмою модуля у повному обсязі за семестр.

4.5.    До контрольного заходу КЗ з певного модуля викладач не допускає студента, який
не виконав усіх видів обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР – лабораторних,
практичних, індивідуальних завдань, розрахунково-графічних та розрахункових
робіт, рефератів тощо), передбачених робочою навчальною програмою цього
модуля.

4.6.    Для контрольного заходу (КЗ) лектор готує варіанти однакових (за важкістю) зав-
дань (тестів), які повинні охоплювати теоретичний навчальний матеріал модуля за
семестр. Структура тестів, система та критерії оцінювання результатів їхнього
виконання розглядаються та затверджуються на засіданні кафедри та доводяться
до відома студентів до початку періоду семестрового контролю (ПСК).

4.7.    Екзаменаційний контроль з навчальної дисципліни складають у письмово-усній
формі. Обов’язкову письмову компоненту проводить викладач одночасно для
усіх студентів групи за розкладом. Вона триває до трьох академічних годин.
Необхідність усної компоненти та її кількісний вимір у балах (у межах балів,
відведених на екзаменаційний контроль) визначає кафедра.
Під час проведення усної компоненти викладач фіксує запитання та оцінки відповідей
на письмовій роботі студента.

4.8.    У разі порушення студентом дисципліни під час проведення контрольного заходу
(списування, підміна завдання, використання недозволених матеріалів чи засобів
тощо) викладач відсторонює його від контрольного заходу та оцінює результат
цього контролю у нуль балів.

4.9.  Студент, який без поважних причин не з’явився на обов’язковий для нього контрольний
захід, за рішенням декана вважається таким, що отримав за цей вид контролю нуль
балів.

4.10.  Екзаменаційна оцінка (ЕО) виставляється студенту у 100-бальній шкалі з урахуванням
результатів поточного контролю (ПК) та екзаменаційного контролю (ЕК).

4.11. Друга залікова оцінка (ЗО2) виставляється студенту у 100-бальній шкалі з
урахуванням результатів поточного контролю (ПК) та другого (ЗК2) або першого
(ЗК1) залікового контролю (див. додаток 5, п.29).

4.12. Присутність студента під час оформлення результату семестрового контролю (СК) є
обов’язковою і потрібна лише для повідомлення йому екзаменаційної або залікової
оцінки та внесення до залікової книжки семестрової оцінки (СО) у національній шкалі.

4.13. Студент, семестрові оцінки якого з модулів становлять 26 – 49 балів, і який не
підлягає умовам відрахування з Університету, має право ліквідувати академічні
заборгованості перед комісією.

4.14. Ліквідацію академічних заборгованостей перед комісією студенти здійснюють в усній
формі після закінчення періоду семестрового контролю (ПСК) у тижні, визначені
наказом по Університету.
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Комісію формує директор навчально-наукового інституту на підставі пропозиції
відповідної кафедри і затверджує склад комісії розпорядженням.
Студент відповідає на поставлені йому запитання перед членами комісії. Комісія оцінює
знання студента у національній шкалі оцінок та переводить її у 100-бальну шкалу за
нижнім значенням відповідного інтервалу балів та у шкалу ECTS згідно з таблицею.
Оцінка, виставлена комісією, є остаточною.

4.15. Студент має право на вивчення окремих модулів (навчальних дисциплін)  у ме- 
жах граничного терміну навчання і в порядку,  передбаченому   Положенням про  
надання платних послуг з вивчення студентами модулів понад  обсяги,  вста- 
новлені навчальними планами, якщо:

•           за результатами семестрового контролю він набрав менше ніж 26 балів з одного або
двох модулів і не підлягає умовам відрахування з Університету;

•           після завершення терміну роботи комісії, визначеного наказом по Університету, він
має одну або дві академічні заборгованості (26–49 балів) за результатами
семестрового контролю. Це не поширюється на студентів, які отримали оцінку
“незадовільно” на комісії.

4.16. Студент з дозволу ректора має право перескласти екзамен і/або диференційований
залік на вищу оцінку (за національною шкалою) з метою отримання диплома з
відзнакою не більше ніж з двох модулів. Нова оцінка на рейтинг студента не впливає.
Перескладання екзамену і/або диференційованого заліку здійснюється перед
комісією на початку останнього семестру певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

5. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

5.1.    Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною комісією
після закінчення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або його
етапах з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-професійної
підготовки студента вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

5.2.    Державна атестація студента відбувається у формі складання ним державного ек-
замену або (і) захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи (проекту). Форми та
терміни державної атестації визначаються робочим навчальним планом.

5.3.   Державна екзаменаційна комісія перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку
випускників, вирішує питання про присвоєння їм відповідного освітньо-кваліфікаційного
рівня, видання державного документа про освіту (кваліфікацію), опрацьовує пропозиції
щодо поліпшення якості освітньо-професійної підготовки фахівців.

5.4.    Державний екзамен складається за індивідуальними завданнями, як комплексна
перевірка рівня знань та умінь студента, які він повинен продемонструвати для
підтвердження відповідності набутих ним компетенцій нормативним вимогам.
Програма державного екзамену розробляється випусковою  кафедрою,
розглядається Науково-методичною радою навчально-наукового інституту і
затверджується його директором.
Державний екзамен проводиться у письмово-усній формі. У разі складання
декількох державних екзаменів інтервал між  ними повинен становити не менше від
п’яти календарних днів.

5.5.     Дипломні (кваліфікаційні) проекти (роботи) виконуються на завершальному етапі
навчання певного освітньо-кваліфікаційного рівня і передбачають:
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•      систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі
спеціальності та застосування їх під час виконання конкретних наукових, технічних,
економічних виробничих та інших завдань;

•      розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та
експерименту, пов’язаних з темою проекту (роботи).
Студенту надається право вибрати тему дипломного проекту (роботи), визначену
випусковою кафедрою або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її
розроблення.

5.6. Захист дипломних проектів (робіт) здійснюється як в Університеті, так і на
підприємствах, в установах та організаціях, для яких тематика проектів (робіт),
поданих для захисту, має науково-теоретичний або практичний інтерес.
Засідання державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних проектів (робіт)
мають відкритий (публічний) характер. На засідання можуть запрошуватись
представники роботодавців, професори і викладачі інших навчальних закладів,
працівники науково-дослідних інститутів тощо.
На захисті дипломних проектів (робіт), як правило, повинні бути присутні їхні
керівники.

5.7.      До складання державних екзаменів та до захисту дипломних (кваліфікаційних) робіт
(проектів) допускаються студенти, які виконали  навчальний план.
Допуск студентів до складання державних екзаменів та захисту дипломних проектів
(робіт) оформляється наказом.

5.8.    Для розкриття змісту дипломного проекту (роботи) студенту надається не більше
ніж 20 хвилин. Після доповіді студент відповідає на запитання членів державної
екзаменаційної комісії. Питання можуть стосуватися як теми виконаного проекту
(роботи), так і мати загальний характер у межах змісту навчальних дисциплін
(модулів) спеціальності й спеціалізації. З дозволу голови державної комісії  питання
можуть ставити всі присутні на захисті. Далі оголошується зміст відгуку керівника
та рецензії. Після відповіді студента на зауваження, викладені у відгуках та рецензії,
захист закінчується.

5.9.     Рішення державної комісії про оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей ос-
вітньо-професійної підготовки студентів, виявленого під час складання екзаменів
або захисту проекту (роботи), а також про присвоєння студентам кваліфікації та
видавання дипломів (загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому
засіданні державної комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів
членів комісії, які брали участь у її засіданні. За однакової кількості голосів голос
голови є вирішальним.

5.10. Захист дипломних проектів (робіт) оцінюється за шкалою ECTS та переводиться у
національну шкалу і 100-бальну шкалу за нижнім значенням цієї шкали.

5.11. Результати захисту дипломних проектів (робіт), а також складання державних
екзаменів оголошуються у цей самий день після оформлення протоколів засідання
державної комісії.
У протоколі записуються оцінки, одержані на державних екзаменах або під час
захисту дипломного проекту (роботи), виставлені в національній шкалі та шкалі
ECTS; запитання, поставлені студентові; особливі думки членів державної комісії;
вказується здобутий освітній рівень (кваліфікація), який надано; рекомендації про
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подальші академічні права випускника і видання диплома (звичайного зразка або з
відзнакою).

5.12. Повторне складання (перескладання) державного екзамену і захист дипломного
проекту (роботи) з метою підвищення оцінки не дозволяється.

5.13. Студенту, який захистив дипломний проект (роботу), склав державні екзамени
відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки, рішенням
державної комісії присвоюється відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень
(кваліфікація), видається державний документ про вищу освіту (кваліфікацію).

5.14. Студенту, який отримав підсумкові оцінки “відмінно” за національною шкалою та
оцінку “А” за шкалою ECTS не менше ніж з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін
та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних
дисциплін та індивідуальних завдань – оцінки “добре” за національною шкалою та
В,С за шкалою ECTS, склав державні екзамени з оцінками “відмінно” за
національною шкалою та А за шкалою ECTS, захистив дипломний проект (роботу)
з оцінкою “відмінно” за національною шкалою та А за шкалою ECTS, а також
проявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією
кафедри (предметної або циклової комісії), видається документ про вищу освіту
(кваліфікацію) з відзнакою.
Додатковою вимогою для отримання диплома з відзнакою випускниками освітньо-
кваліфікаційних рівнів “спеціаліст”, “маґістр” є наявність диплома з відзнакою
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

5.15. Студент, який під час складання державного екзамену або захисту дипломного проекту
(роботи) отримав незадовільну оцінку (FX, F за шкалою ECTS), відраховується з
Університету з правом повторної державної атестації. Йому видається академічна
довідка встановленого зразка.
Повторна державна атестація особи здійснюється на компенсаційній основі за
винятком випадків, коли вона була не атестована з поважних обставин,
підтверджених документально.
Якщо захист дипломного проекту (роботи) визнається незадовільним, державна
комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист той самий проект
(роботу) з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену
відповідною кафедрою.

5.16. Якщо студент не з’явився на засідання державної екзаменаційної комісії для складання
екзаменів або захисту дипломного проекту (роботи), то у протоколі комісії
відзначається, що він не атестований у зв’язку з неявкою на засідання комісії.

5.17. Студент, який не склав державного екзамену, не захистив дипломний проект (роботу)
або не атестований, допускається до повторного складання державних екзаменів
чи захисту дипломного проекту (роботи) один раз протягом трьох років після
закінчення вищого навчального закладу.
Перелік дисциплін, що виносяться на державні екзамени, для осіб, які не склали ці
екзамени, визначається ОПП та навчальним планом, які діяли у рік закінчення
студентом теоретичного навчання.
Такому студенту після складання ним державного екзамену або захисту дипломного
проекту (роботи) з позитивною оцінкою у національній шкалі у додаток до диплома
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вносяться дисципліни згідно з ОПП та навчальним планом, які діяли у рік закінчення
студентом теоретичного навчання.

6. УМОВИ НАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПУСТКИ, ЗАЛИШЕННЯ
ДЛЯ ПОВТОРНОГО НАВЧАННЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ

ТА ВІДРАХУВАННЯ ЗА АКАДЕМІЧНУ НЕУСПІШНІСТЬ

6.1.    Академічна відпустка надається студенту у зв’язку із хворобою, якщо він не має
академічних заборгованостей, на підставі його заяви та висновку ЛКК студентської
поліклініки Університету.

6.2.    Студенти можуть перервати навчання в Університеті у зв’язку з обставинами, які
унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, у зв’язку з
призовом на строкову військову службу, навчанням чи стажуванням в освітніх і
наукових установах іноземних держав тощо) за умови їхнього документального
підтвердження. Таким особам надається академічна відпустка.

6.3.   Студент, який не виконав навчального плану з поважних причин (тривалі і часті
захворювання – понад один місяць за семестр, складні сімейні обставини, зокрема,
у зв’язку з необхідністю догляду за членами сім’ї тощо),  не має підстав для
отримання академічної відпустки та не має незадовільних оцінок за результатами
семестрового контролю, може бути залишений на повторне навчання на цьому
самому курсі за умови документального підтвердження поважних причин.

6.4.   Студент першого курсу ОКР “бакалавр” не має права на повторне навчання на
цьому самому курсі.

6.5.     Студент другого та старших курсів, який має академічну заборгованість, може бути
залишений на повторне навчання на цьому самому курсі тільки за власним бажанням
і на компенсаційній основі у межах місць ліцензованого обсягу за умови зарахування
протягом навчального року більш ніж 30 кредитів з навчальних дисциплін (модулів),
передбачених його індивідуальним навчальним планом.

6.6.   При повторному навчанні перезараховуються кредити з модулів, з яких студент
одержав оцінки A,B,C та D за шкалою ECTS.

6.7.    Студент може бути відрахований з Університету:
•          за власним бажанням;
•        у зв’язку з переведенням до іншого вищого навчального закладу;
•         за порушення умов договору про навчання (для студентів, які навчаються за кошти

юридичних і фізичних осіб);
•        за академічну неуспішність, якщо він:
–          за результатами семестрового контролю отримав оцінку “незадовільно”, набравши

менше ніж 26 балів (оцінка F у шкалі ECTS) з трьох і більше модулів;
–         отримав під час складання академічної заборгованості на комісії оцінку “незадо-

вільно”, набравши менше ніж 50 балів (оцінки FX або F у шкалі ECTS) ;
–       після завершення терміну роботи комісії має академічні заборгованості з трьох і

більше модулів;
•           за невиконання навчального плану, якщо він не виконав у межах встановленого йому

граничного терміну індивідуальний навчальний план, не атестований або отримав
оцінку “незадовільно” за результатами державної атестації;

•       за порушення правил внутрішнього розпорядку Університету;
•          в інших випадках, передбачених законами.
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6.8.  Відрахування  студентів за порушення правил внутрішнього розпорядку
погоджується з профспілковою організацією студентів.

6.9.      Студенту, який відрахований з вищого навчального закладу, видається академічна довідка
встановленого зразка та оригінал документа про повну загальну середню освіту.

6.10.  Студентам, яким присвоєно освітньо-кваліфікаційні рівні (молодший спеціаліст,
бакалавр, спеціаліст), видаються оригінали відповідних документів.
До особової справи студента вкладаються: копія академічної довідки, що підписана
керівником вищого навчального закладу та засвідчена гербовою печаткою,
індивідуальний навчальний план студента (залікова книжка), засвідчений печаткою
декана, студентський квиток, навчальна картка студента.

6.11.  До академічної довідки вносяться відомості про зараховані навчальні дисципліни
(модулі) – обсяг у кредитах та оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS
окремо за кожний семестр. Навчальні дисципліни (модулі), з яких студент одержав
незадовільні оцінки, до академічної довідки не вносяться.
Студентам, які вибули з першого курсу вищого навчального закладу і не мають
зарахованих навчальних дисциплін (модулів), видається академічна довідка з
відповідним записом.

6.12. Поновлення осіб до складу студентів здійснюється приймальною комісією вищого
навчального закладу, як правило, під час канікул. Наказ про поновлення до складу
студентів видається на підставі позитивного рішення приймальної комісії та за
умови ліквідації особою академічної різниці в навчальних планах.

Перелік документів та терміни їхнього подання до приймальної комісії, а також терміни
ліквідації академічної різниці в навчальних планах встановлює приймальна комісія
за поданням керівника навчально-наукового інституту або Інституту дистанційного
навчання.

6.13.  Особа, яка навчалася за кошти державного бюджету та була відрахована з причин,
не пов’язаних з академічною неуспішністю, невиконанням навчального плану та
порушенням правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, користується
пріоритетним правом під час поновлення на місце, що фінансується за рахунок
коштів державного бюджету, за умови його наявності.
У разі відсутності вакантного місця державного замовлення вищезгадана особа, а
також будь-яка інша особа, яка бажає продовжити навчання, може бути поновлена
до складу студентів з оплатою навчання за рахунок коштів місцевого бюджету,
галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних
осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.
Будь-яка особа може претендувати на поновлення на вакантне місце державного
замовлення на конкурсній основі.

6.14. Поновлення студентів на перший курс ОКР “бакалавр” не здійснюється.
6.15. Ректор Університету має право поновити на другий курс студента, який був

відрахований з першого курсу, якщо його академічна заборгованість становить не
більше від трьох навчальних дисциплін (модулів), передбачених індивідуальним
навчальним планом та за умови її ліквідації до початку навчання на другому курсі.

6.16. Перезарахування результатів раніше складених студентом модулів (навчальних
дисциплін) згідно з індивідуальним навчальним планом здійснюється деканом
навчально-наукового інституту, за умови ідентичності їхніх назв, обсягу та форм
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підсумкового контролю. Спірні питання щодо перезарахування результатів
екзаменів та заліків вирішує завідувач відповідної кафедри, порівнявши навчальні
програми цих модулів.

6.17. Переведення студентів, які навчаються за ОКР “бакалавр”, з одного напряму
підготовки на інший або з однієї форми навчання на іншу дозволяється за умови
ідентичності предметів, з яких складались вступні випробування, а також якщо
академічна різниця навчальних планів не перевищує 10 кредитів ECTS.

6.18. Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями
“спеціаліст”, “маґістр”, з однієї спеціальності на іншу не допускається.

6.19. Переведення студентів, які навчаються за ОКР “бакалавр” на базі повної загальної
середньої освіти, на навчання за скороченим терміном на базі ОКР “молодший
спеціаліст” не дозволяється.

6.20. Переведення студентів здійснюється під час канікул з урахуванням форми навчання
6.21. Студенту, який поновлений в Університеті, видається індивідуальний навчальний

план (залікова книжка) з проставленими (перезарахованими) модулями (навчальними
дисциплінами) з відповідними оцінками (за національною шкалою та шкалою ECTS),
одержаними в іншому навчальному закладі.
Перезарахування модулів здійснює декан інституту.

6.22.   До особової справи студента (переведеного з іншого вищого навчального закладу або
поновленого) вкладаються: витяг з наказу про зарахування, заява, академічна довідка.

6.23. Особи, які мають документ про освіту закордонного зразка і бажають перевестися,
поновитися або одержати другу вищу освіту в Університеті, повинні звернутися в
Комісію з нострифікації Департаменту міжнародних зв’язків МОН для отримання
документа, що підтверджує освіту, одержану за кордоном.

6.24. Порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, надання студентам
академічної відпустки та залишення на повторне навчання регламентується
відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

Випадки, не передбачені цим Положенням, особливі обставини та ситуації на підставі
заяви студента та обґрунтованого подання декана розглядає та вирішує Ректор або
призначений ним відповідний проректор. Рішення Ректора є остаточним.
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Додаток 1

Означення термінів та понять

Академічна мобільність студента – це можливість послідовного навчання студента у
різних ВНЗ, отримання додаткових можливостей поглиблення своїх знань, умінь,
накопичення кредитів, одержання доступу до визнаних освітніх і наукових центрів.
Документи Болонського процесу передбачають два види академічної мобільності
студентів – “вертикальну” та “горизонтальну”. Під вертикальною мобільністю
розуміють повне навчання студента за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем у
національному чи закордонному ВНЗ, під горизонтальною – навчання там протягом
певного обмеженого часу (семестр, рік).

Атестація студента з модуля –  оцінювання викладачем знань та умінь студента з модуля,
яке закінчується виставленням семестрової оцінки за національною шкалою.

Вибіркові модулі – це модулі, які студент вибирає за власним бажанням і які після
внесення до індивідуального навчального плану стають обов’язковими для
вивчення, а також модулі, які студент хоче вивчити додатково, понад обсяги,
встановлені навчальними планами і програмами. За бажанням студента їх перелік
може бути включений до додатка до диплома.

Державна атестація – це підсумковий контроль за результатами навчання на певному
освітньо-кваліфікаційному рівні, що здійснюється у формі державного екзамену
або захисту дипломних проектів (робіт) з метою оцінювання рівня знань та вмінь
студента, які він повинен продемонструвати, для підтвердження відповідності
набутих ним компетенцій нормативним вимогам.

Державна екзаменаційна комісія – тимчасовий орган у навчальному закладі третього
і четвертого рівнів акредитації, який створюється для організації та проведення
державної атестації.

Державний екзамен – це форма  підсумкової оцінки засвоєння студентами теоретичного
та практичного матеріалу, що здійснюється як контрольний захід.

Дипломний проект (робота) – це індивідуальне завдання науково-дослідницького,
творчого чи проектно-конструкторського характеру, яке студент виконує
самостійно на завершальному етапі фахової підготовки.

Диференційований залік – форма семестрового контролю, яка полягає у підведенні
підсумку виконання студентом курсових проектів (робіт), проходження практики,
засвоєння ним навчального матеріалу навчальної дисципліни тощо.

Підведення підсумку засвоєння студентом навчального матеріалу модуля здійснюється
виключно на підставі результатів виконання індивідуальних завдань (розрахункових,
графічних тощо),  виконання та захисту лабораторних робіт і залікового контролю,
передбачених робочою програмою модуля.

Екзамен – форма оцінювання знань та умінь студента, набутих ним під час вивчення
навчальної дисципліни, на підставі результатів поточного та екзаменаційного
контролів.

Екзаменаційна оцінка (ЕО) – це кількість балів у 100-бальній шкалі, отриманих студентом
на екзамені за результатами поточного та екзаменаційного контролів.

Екзаменаційний контроль (ЕК) – оцінювання результатів вивчення студентом
теоретичного навчального матеріалу навчальної дисципліни.

ECTS (European Credit Transfer and Accumulating System) – Європейська кредитно-
трансферна та накопичувальна система. Ця система орієнтована на студента для
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накопичення і трансферу кредитів на засадах прозорості результатів навчання і
навчального процесу, а також сприяння мобільності студентів. Трансфер кредитів
гарантується відповідними угодами між університетами, що скеровують та
приймають на навчання, та самим студентом.

Заліковий контроль (ЗК) – це форма контрольного заходу для дисциплін, з яких
передбачений диференційований залік.

Залікова оцінка (ЗО) – це кількість балів у 100-бальній шкалі, отриманих студентом за
результатами диференційованого заліку.

Засоби оцінювання знань та вмінь – набір завдань (тестів), проектів та робіт, які
використовують для прийняття рішення щодо рівня засвоєння студентом змістових
модулів або модуля загалом. Засоби оцінювання застосовуються навчальним
закладом для формального визначення рівня оволодіння студентом необхідними
для зарахування кредитів компетенціями, а також можуть використовуватися
студентом для самооцінювання та самоконтролю.

Змістовий модуль (ЗМ) – логічно завершена частина навчальної дисципліни, яка
виноситься на модульний контроль і засвоєння якої дає змогу студенту здобути
одну або декілька компетенцій.

Індивідуальне завдання – форма організації навчального процесу, яка передбачає
виконання завдань студентом самостійно під керівництвом викладача і має на меті
поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які він отримав у ході навчання,
а також застосування цих знань на практиці. Рекомендується запровадження
комплексних індивідуальних завдань із залученням до їхнього виконання декількох
студентів для формування навиків групової роботи та набуття досвіду
комплексного виконання завдань.

Індивідуальний навчальний план – це нормативний документ, за яким здійснюється
навчання студента упродовж навчального року з урахуванням вимог ОПП
відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки та  його особистих освітньо-
професійних інтересів і потреб. Формування індивідуального навчального плану
студента за певним напрямом (спеціальністю) передбачає можливість індиві-
дуального вибору модулів з дотриманням послідовності їхнього вивчення
відповідно до структурно-логічної схеми підготовки фахівця.

Компетенції – знання та вміння студента, що характеризують його здатність розуміти,
виконувати, відображати та пізнавати те, що вимагається освітньо-кваліфікаційною
характеристикою фахівця після закінчення вивчення навчального матеріалу
окремого модуля або навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Конкурсна оцінка (КО) – це оцінка, яка складається з суми конкурсної рейтингової
оцінки (КРО) особи у 100-бальній шкалі та кількості додаткових балів (ДБ) за
наукові й навчальні досягнення:

КО = КРО + ДБ,
де ДБ визначається згідно з додатком 3. Максимальна кількість додаткових балів, які

враховуються у конкурсній оцінці, не може перевищувати 5 балів.
Контрольний захід (КЗ) – оцінювання результатів вивчення студентом логічно

самостійного блока навчальної інформації, який забезпечує досягнення чітко
визначених результатів навчання.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) – це модель
організації навчального процесу, яка ґрунтується на ECTS. Вона передбачає
використання модульних технологій навчання, кредитного виміру навчального
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навантаження студента, забезпечення прозорості результатів навчання, можливості
накопичення та перезарахування кредитів з метою сприяння його академічній
мобільності.

Кредит – умовна одиниця вимірювання (“вартість”) обсягу роботи, необхідного
середньому студенту для оволодіння компетенціями, визначеними освітньо-
кваліфікаційною характеристикою.

Критерії оцінювання знань та вмінь – система вимог (опис та кількісний вимір) до
рівня знань та вмінь студента, які він повинен продемонструвати для підтвердження
набутих ним компетенцій.

Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення навчального
матеріалу модуля, а також критерії оцінювання якості дипломних та курсових
проектів (робіт) наведено в додатку 2.

Модуль  – поіменована, цілісна, чітко структурована та у певний спосіб документована
змістова складова програми підготовки фахівця, яка повинна бути засвоєна
студентом за допомогою реалізації різних форм навчального процесу (аудиторні
заняття, практика, курсовий проект (робота), дипломний проект (робота), самостійна
робота, контрольні заходи) і забезпечує здобуття ним відповідних компетенцій.
Модуль – це навчальна дисципліна, практика, курсовий проект (робота), дипломний
проект (робота) тощо. Модуль обов’язково передбачає поточний і підсумковий
контролі (екзамен, диференційований залік, залік). Зазвичай модуль є змістовою
складовою ОПП, але може бути і незалежною від цієї програми навчальною
одиницею (наприклад, навчальна дисципліна, яку студент хоче вивчити додатково,
понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами).

Модульний контроль (МК) – оцінювання результатів навчання студента із вивчення
навчального матеріалу змістового модуля за результатами поточного контролю та
контрольного заходу.

Модульна оцінка (МО) – сума балів, одержаних студентом за результатами контрольного
заходу та поточного контролю з певного змістового модуля.

Навчальна дисципліна – це один або декілька змістових модулів, об’єднаних за змістом
освіти будь-якої галузі діяльності або сукупності галузей діяльності, з визначенням
необхідного рівня сформованості певної сукупності знань та умінь, передбачених
для засвоєння студентом.

Навчальний план – це нормативний документ, що регламентує навчання студентів за
певним освітньо-кваліфікаційним рівнем і розробляється відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки фахівця та структурно-логічної схеми, визначає
графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних
дисциплін, види навчальних занять та їхній обсяг, форми контролю.

Організація навчального процесу – це система організаційних, дидактичних та
методичних заходів, спрямованих на реалізацію освітньо-професійної програми
підготовки фахівців.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) – це інтегрована характеристика,
яка являє собою сукупність вимог до фахівця чи професіонала, виражених у формі
компетенцій, які він повинен набути під час навчання на певному освітньо-
кваліфікаційному рівні, що відображають його готовність самостійно застосовувати
знання, уміння та особисті якості для виконання сукупності певних видів професійної
діяльності та розв’язання комплексу узагальнених задач.
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Освітньо-професійна програма (ОПП) – це узгоджений набір модулів, засвоєння яких
необхідне для успішного закінчення  навчання на певному освітньо-
кваліфікаційному рівні. ОПП формується на підставі освітньо-кваліфікаційної
характеристики і визначає нормативний термін навчання за певним напрямом або
спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги
до змісту, обсягу та рівня освіти й професійної підготовки фахівця.

Оцінка рейтингова семестрова (семестрова рейтингова оцінка) – Оpcj – це
індивідуальний показник успішності студента, тобто інтегральна числова оцінка
його знань та вмінь за окремий (j-й) семестр.

Семестрову рейтингову оцінку розраховують за семестровими оцінками з модулів із
урахуванням вагового коефіцієнта кожного модуля за формулою:

Оpcj = jK
1

 
1

m

i=
∑ ki•СОi ,                                                     (1)

де m – кількість модулів у j-му семестрі; ki – кількість кредитів з i-го модуля у j-му
семестрі; СОi – семестрова оцінка з i-го модуля у 100-бальній шкалі в j-му семестрі.

Kj =
1

m

i=
∑ ki – кількість кредитів за j-й семестр з m модулів індивідуального навчальногоо

плану студента.
Оцінка рейтингова студента (рейтингова оцінка студента) – РО  – інтегральна числова

оцінка знань студента, яка визначається за семестровими рейтинговими оцінками
та результатами контролю його залишкових знань з певних модулів, порядок та
терміни здійснення якого регламентуються відповідним наказом ректора.

Рейтингова оцінка студента за N семестрів визначається за формулою:

  РО = 
1
N 1

N

j=
∑ Оpcj +

1
2K 1

n

i=
∑ ki •Озi ,                                            (2)

де N – кількість семестрів; n – кількість модулів, з яких здійснювався контроль залишкових
знань студента; К – загальна кількість кредитів згідно з навчальним планом
підготовки фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня; Озi – оцінка студента
за результатами контролю його залишкових знань з i-го модуля в 100-бальній
шкалі (враховують тільки позитивні оцінки); ki – кількість кредитів i-го модуля.

У разі неявки студента на контроль залишкових знань з поважних причин, підтверджених
документально, студент з дозволу деканату має право на його проведення у інший
час, визначений відповідною кафедрою.

В усіх інших випадках Озi приймається такою, що дорівнює нулю.
Оцінка рейтингова конкурсна (конкурсна рейтингова оцінка) – КРО – це підсумкова

рейтингова оцінка особи, яка завершила навчання за ОКР “бакалавр” або “спеціаліст”
в Університеті, обчислена як сума рейтингової оцінки студента та його оцінок з
державних атестацій з відповідними ваговими коефіцієнтами за формулою:

KPO = k0•РО + k•OДА = k0•РО + k∑
=

s

i 1
ki•ОДАі ,                                (3)
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де ОДА – оцінка студента за результатами  s державних атестацій;
k0 = 0,75, k=0,25 – вагові коефіцієнти рейтингової оцінки студента (РО) та оцінки
студента за результатами державних атестацій (ОДА); ОДАі – оцінка студента за
результатами і-ї державної атестації; kі – ваговий коефіцієнт оцінки за результатами

і-ї державної атестації, якщо ∑
=

s

i 1
kі =1. Значення вагових коефіцієнтів kі  за

пропозицією  Науково-методичної ради Університету затверджує Ректор
Університету.

Підсумковий контроль – модульні і/або семестровий контролі, метою яких є оцінювання
результатів навчання на окремих його етапах.

Поточний контроль (ПК) – оцінювання практичної компоненти інтегрованих знань
студента з конкретного модуля.

Поточний контроль реалізується у формі захисту лабораторних, розрахункових, графічних
або розрахунково-графічних робіт, практичних завдань, рефератів, окремих розділів
курсових проектів (робіт), звітів з практик тощо, передбачених робочою програмою
модуля.

Результати навчання – результати оцінювання компетенцій, набутих студентом після
завершення вивчення навчального матеріалу окремого модуля або закінчення
навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Результати навчання (тобто те, що студент повинен знати, розуміти і/або вміти
продемонструвати після закінчення навчання) визначаються за відповідними
критеріями оцінювання знань та вмінь.

Рейтинг студента – це його порядкова позиція серед студентів певного курсу певної
бакалаврської програми або певної спеціальності, визначена після закінчення
семестру на підставі його відповідних рейтингових оцінок.

Робочий навчальний план – це нормативний документ, що регламентує навчання
студентів упродовж поточного навчального року і визначає графік навчального
процесу, конкретизує види навчальних занять, їхній обсяг, форми контролю за
семестрами, триместрами тощо.

Семестровий контроль (СК) – екзамен або диференційований залік з навчального
матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою модуля за семестр.

Семестрова оцінка (СО) – це сумарна модульна або екзаменаційна оцінка чи залікова
оцінка.

Семестрова оцінка за національною шкалою оцінювання знань – оцінка, яка
визначається за допомогою трансформації семестрової оцінки, вираженої у 100-
бальній шкалі, у систему оцінок за чотирибальною шкалою: “відмінно”, “добре”,
“задовільно”, “незадовільно” (див. таблицю).

Сумарна модульна оцінка (СМО) – це сума модульних оцінок із певної навчальної
дисципліни, яка виставляється на підставі результатів контрольних заходів та
поточного контролю за семестр. Максимальне значення сумарної модульної оцінки
становить 100 балів.

Тест – діагностична система завдань, яка призначена для оцінювання знань та умінь
студентів.

Тест характеризується певним рівнем складності (див. додаток 4).
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Додаток 2

1. Критерії оцінювання знань та вмінь студента за результатами вивчення
навчального матеріалу модуля у 100-бальній шкалі та шкалі  ECTS:

•       100–88 балів – оцінка А (“відмінно”) виставляється за високий рівень знань
(допускаються деякі неточності) навчального матеріалу модуля, що міститься
в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння
аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і розвитку, чітко,
лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння
застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач;

•      87–80 балів – оцінка В (“дуже добре”) виставляється за знання навчального
матеріалу модуля  вище від  середнього  рівня , включаючи  розрахунки ,
аргументовані відповіді на поставлені запитання (можлива невелика кількість
неточностей), вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання
практичних задач;

•       79–71 бал – оцінка С (“добре”) виставляється за загалом правильне розуміння
навчального матеріалу модуля , включаючи  розрахунки , аргументовані
відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки,
за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних
задач;

•     70–61 бал – оцінка D (“посередньо”) виставляється  за посередні знання
навчального матеріалу модуля , малоаргументовані відповід і, слабке
застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач;

•      60–50 балів – оцінка Е (“задовільно”) виставляється за слабкі знання нав-
чального матеріалу модуля, неточні або мало аргументовані відповіді, з
порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних
положень під час розв’язання практичних задач;

•       49–26 балів – оцінка FX (“незадовільно” з можливістю повторного складання
екзамену) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу
модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати
теоретичні положення під час розв’язання практичних задач;

•          25–00 балів – оцінка F (“незадовільно” з обов’язковим повторним вивченням
модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля,
істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час
розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.

2. Якість випускних кваліфікаційних робіт (маґістерських, дипломних робіт
(проектів) оцінюється за такими критеріями:

•         наявність обґрунтування актуальності теми, відповідності її сучасному рівню
розвитку науки і техніки, виробництва;

•         самостійність розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, виконання
розрахунків, креслень, графіків, економічного аналізу;

•         реальність дипломного проекту (роботи), можливість використання одержаних
результатів у виробництві,  урахування  питань  енергоощадності та
ресурсозбереження;

•        наявність елементів науково-дослідного характеру;

Критерії оцінювання знань та вмінь студента

260



Наукові праці:  
у фахових журналах та міжнародних виданнях ................... 2,0 бали 
у фахових вісниках і збірниках вищих навчальних закладів та академічних 
установ................................................................. 

 
1,5 бала 

у нефахових збірниках та журналах………………….............. 1,0 бал 
у студентських збірниках............................................................... 0,5 бала 

1. 

  
Тези доповідей на наукових конференціях:  
міжнародних............................................................................. 2,0 бали 
загальнодержавних................................................................. 1,5 бала 
Університету та інших вищих навчальних закладів.............. 1,0 бал 
студентських............................................................................ 0,5 бала 

2. 

  
Призові місця в другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт:  

І місце ...................................................................................... 2,0 бали 
ІІ місце ..................................................................................... 1,5 бала 
ІІІ місце .................................................................................... 1,0 бал 

3. 

  
Призові місця в другому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з 
навчальних дисциплін або спеціальностей:  

І місце ....................................................................... 2,0 бали 
ІІ місце. .................................................................................... 1,5 бала 

4. 

ІІІ місце .................................................................................... 1,0 бал 

Додаток 3

Додаткові бали за наукові й навчальні досягнення

Примітка. Максимальна кількість додаткових балів за наукові та навчальні досягнення,
які враховуються у конкурсній оцінці, не може перевищувати 5 балів.

•     використання систем автоматизованого проектування, пакетів прикладних
програм, спеціалізованого програмного забезпечення тощо;

•         оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів відповідно до вимог
конструкторської та технологічної документації, ДСТУ;

•        відповідність рішень, які приймаються, сучасним нормам та вимогам до охо-
рони праці.

3. Якість курсових проектів (робіт) оцінюється за такими критеріями:
•       відповідність змісту курсового проекту (роботи) завданню та вимогам нав-

чально-методичних рекомендацій щодо його виконання;
•          самостійність розв’язання поставленої задачі, проектного рішення, виконання

розрахунків, креслень, графіків та таблиць;
•        наявність елементів науково-дослідного характеру;
•         використання комп’ютерних технологій;
•         оформлення пояснювальної записки, графічних матеріалів згідно з вимогами

конструкторської та технологічної документації, ДСТУ.
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Додаток 4

Рекомендації до формування завдань для контрольних заходів
та екзаменаційного контролю

1.      На всіх рівнях підготовки використовувати тести 1–3 рівнів складності. Тести 4-го
рівня складності доцільно використовувати під час приймання екзаменів з
кандидатського мінімуму, при проведенні фахових конкурсів, олімпіад тощо.

2.     Завдання повинні включати достатню кількість тестів різного рівня складності,
необхідного для об’єктивного оцінювання знань та умінь студента, беручи до уваги,
що:

–тест першого рівня складності забезпечує контроль рівня знань приблизно на
границі “незадовільно-задовільно” і оцінюється, як правило, 1–2 балами.

–тести другого рівня складності забезпечують контроль рівня знань та умінь на
границі “задовільно-добре” і оцінюється, як правило, 3–5 балами.

–тести третього рівня складності забезпечують контроль рівня знань та умінь на
границі “добре-відмінно” і оцінюється, як правило, 6–10 балами.

Тести першого рівня складності використовують для перевірки якості засвоєння
діяльності на рівні “розпізнавання”. До них належать завдання на розпізнавання,
розрізнення, класифікацію об’єктів, явищ і понять.

Тести на розпізнавання містять одну істотну операцію – вибір із альтернативи
“так – ні”.

Приклади:

Чи є Са(ОН)2 оксидом?
Чи є енергія мірою руху матерії?
Чи є індуктивність параметром конденсатора?
Чи залежить індуктивний опір котушки від частоти струму?
Чи можливо за розрахунковим чеком отримати готівку з банківського рахунку в
 установах для виплати заробітної плати?

Тести на розрізнення містять «завади», які створюються присутністю багатьох варіантних
відповідей.

Приклади:

Яка із речовин є оксидом? а) Н2SО4; б) СаО; в) NаОН.
Які із наведених речовин за нормальних умов є газами:
a) СО2; б) Вг2; в) Н2О; г) Н2SО4; д) F2.
Що є одиницею вимірювання енергії?
 а) Вольт; б) Ват; в) Ампер; г) Джоуль.
Який прилад уможливлює вимірювати активну потужність в електричному колі?
а) амперметр; б) вольтметр; в) ватметр; г) фазометр.
В яких одиницях вимірюється провідність?
а) Ом; б) Ампер; в) Ват; г) Сіменс; д) Вольт.
Для кого є вигідною акредитивна форма розрахунків?
а) для покупця;
       б) для постачальника;
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в) для покупця і постачальника однаково;
г) невигідна ні для кого.

 Тести на класифікацію
Приклади:

За якою ознакою класифікують такі сполуки: СН3ОН, НСНО,  НСООН? (еталонна
відповідь – за ознакою функціональної групи).
Прилади якої системи вимірюють постійну складову несинусоїдного струму?
а) електромагнітної;
б) електродинамічної;
       в) теплової;
г) магнітоелектричної.

Тести другого рівня складності використовують для перевірки якості засвоєння на
рівні репродуктивної діяльності, на основі якої студент здатний самостійно
відтворювати засвоєні знання та навички і застосовувати їх в типових ситуаціях,
що не вимагають створення нової інформації. До них належать:

Тести-постановки, в яких навмисне пропущено слово, фраза, формула або інший істотний
елемент тексту.

Приклади:
Електрон, що рухається навколо ядра в атомі, характеризується такими квантовими
 числами:
1……. 2……. 3…….. 4……
(Еталонна відповідь: 1) головне; 2) орбітальне; 3) магнітне; 4) спінове.
Взаємодія між іонами водню та гідроксилу називається реакцією .........
(Еталонна відповідь: нейтралізації).
У коло з послідовно з’єднаними резистором і котушкою необхідно  додатково увімк-
 нути ........, щоб наступив резонанс напруги.  Умовою резонансу є ........

(Еталонна відповідь: конденсатор; 
1L
C

ω
ω

= ).

Фінансовими ресурсами підприємства є:
1……, 2……….., 3……….
Еталонна відповідь:
1. Статутний капітал.
2. Бюджетні субсидії.
3. Кредиторська заборгованість.

Конструктивні тести, відповідь на які вимагає виконання декількох істотних операцій.
Приклад:

Що таке електроліз? (Еталонна відповідь: електроліз – це: 1) процес; 2) що ґрунту-
ється на реакціях окиснення – відновлення; 3) які відбуваються в розчиненому
або  розплавленому електроліті; 4) при проходженні через нього електричного
струму.

Відповідь на цей тест вимагає виконання чотирьох істотних операцій).
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Визначити покази приладів електромагнітної системи у схемі електричного кола
(рис. 2). На підставі розрахунків побудувати векторну топографічну діаграму напруг.

uC=20sin(1000t+60є) B;
С=100 мкФ;
R1=6 Ом, R2=4 Ом;
L1= L2 =40 мГн

R2 

L1 C 

R1 

L2 

Рис. 2 

W 

A 

V2 V1 

uC 

Типові задачі
Приклади:

200 г розчину містить 10 г сірчаної кислоти. Обчисліть масову концентрацію розчи-
ну в %.
Обчисліть роботу розширення 2 мол. ідеального одноатомного газу в адіабатичному
процесі, якщо температура його зменшилась на 100 К.
Обчислити еквівалентний опір трьох паралельно з’єднаних  резисторів: R1=2 Ом,
R2=4 Ом, R3=5 Ом.
Визначити спад напруги на конденсаторі (С=100 мкФ), через який  проходить струм
 i=2sin(1000t+60є) А.
Як розрахувати коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства?

Тести третього рівня складності використовують для перевірки якості засвоєння на
рівні продуктивної діяльності, на основі якої студент здатний застосувати засвоєну
інформацію для прийняття рішень у нетипових ситуаціях. До них належать нетипові
задачі на застосування знань у реальній практичній діяльності.

Приклади:
Скільки мл SО2 (за н.у.) треба розчинити в 10 мл води, щоб одержати  22 % розчин
сірчистої (сульфітної) кислоти?
Чому вода за нормальних умов знаходиться у рідкому стані?
Визначити струми у всіх вітках електричного кола (рис. 1) методом  контурних
струмів. На підставі розрахунків скласти баланс потужностей. Побудувати граф,
вибрати дерево графа та сформувати першу матрицю інциденцій.

 .
R1=4 Ом; R2=2 Ом; R3=5 Ом;
 R5=6 Ом; R6=1 Ом;
 Е1=10 В; Е3=15 В; Е4=5 В; J=2 A

R3 

E3 

R2 

R5 

J E1 

E4 

R1 

R6 
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ПРАВИЛА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Викладач зобов’язаний акуратно і чітко заповнювати: журнал обліку поточної успішності
та відвідування студентів; екзаменаційну відомість; залікову відомість; залікову
книжку студента; індивідуальний навчальний план студента.

Оцінка у 100-бальній шкалі записується не менш ніж двома цифрами.

А. ЕКЗАМЕН
А1. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

1.     Для запису оцінок за результатами модульного контролю (МК) викладач перед
початком відповідного контрольного тижня КТ1 і КТ2 особисто отримує в деканаті
екзаменаційну відомість.

Один заповнений примірник екзаменаційної відомості викладач зобов’язаний особисто
повертати в деканат не пізніше від першого робочого дня після закінчення
відповідних контрольних тижнів КТ1 і КТ2. Інший примірник екзаменаційної
відомості зберігається у викладача або на кафедрі.

2.        Максимальну кількість балів, відведених згідно з робочою навчальною програмою
навчальної дисципліни для оцінювання знань студентів, викладач записує у 100-
бальній шкалі у поля <   > відповідних стовпців екзаменаційної відомості:

•         4 – перший поточний контроль (ПК1);
•         5 – перший контрольний захід (КЗ1);
•        6 – перша модульна оцінка (МО1=ПК1+КЗ1) з першого змістового модуля (ЗМ1);
•        7 – другий поточний контроль (ПК2);
•        8 – другий контрольний захід (КЗ2);
•       9 – друга модульна оцінка (МО2=ПК2+КЗ2) з другого змістового модуля (ЗМ2).
3.       Викладач записує у стовпцях:
•        4 та 7 – кількість балів, набраних студентом з поточних контролів ПК1 та ПК2 за

результатами фактичного виконання ним обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР),
передбачених робочою навчальною програмою навчальної дисципліни в періоди
від початку семестру до закінчення першого контрольного тижня (КТ1) та після
КТ1 до закінчення другого контрольного тижня (КТ2) відповідно;

•          5 та/або 8 – кількість балів, набраних студентом за результатами контрольних захо-
дів КЗ1 та/або КЗ2, на які він з’явився, відповідно.

Додаток 5

Обчислити величину виробничих запасів (сировини і матеріалів), якщо відомо, що за
день витрачається 5 т сировини, ціна 1 т – 3450 грн. Сировина і матеріали достав-
ляються на підприємство кожні 14 днів, тривалість транспортування – 2 дні, підго-
товчий запас – 4 дні, страховий – половина поточного (в днях).

Тести четвертого рівня використовують для виявлення уміння студента приймати
рішення в проблемних, непередбачених ситуаціях. Їхнє розв’язання передбачає
творчу діяльність, під час якої створюється об’єктивно новий результат. Для них
складно створити еталонну відповідь, тому вони мають перевірятися експертами
(комісією).

Приклади:
Розробіть схему гідропостачання для своєї дачної ділянки.
Запропонуйте нові ефективні методи боротьби з розповсюдженням пташиного грипу.
Спрогнозуйте можливі зміни в інвестиційному кліматі України залежно від характеру
коаліції, що створиться після виборів у ВР.
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4.         Студенту, який з’явився на обидва контрольні заходи КЗ1 та КЗ2 і який виконав (або
не виконав) до закінчення другого контрольного тижня (КТ2) всі обов’язкові
індивідуальні роботи (ОІР), викладач записує у стовпцях:

•         6 та 9 – модульні оцінки МО1=ПК1+КЗ1 та МО2=ПК2+КЗ2, одержані студентом
зі змістових модулів ЗМ1 та ЗМ2;

•       10 – сумарну модульну оцінку СМО=МО1+МО2 (або “не атестований” – н/а).
5.       Студенту, який не з’явився на контрольний захід КЗ1 та/або КЗ2, викладач записує у стовпцях:
•        5 та/або 8 – “не з’явився” (н/з);
•         6 та/або 9 – “не атестований” (н/а);
•         10 – “не атестований” (н/а).
6.      Письмові відповіді студента на завдання контрольних заходів КЗ1 та КЗ2 зберігаються

на кафедрі упродовж наступного семестру.
А2. СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ У ФОРМІ ЕКЗАМЕНУ

7.    Для запису екзаменаційних (ЕО) та семестрових (СО) оцінок за результатами
підсумкового контролю під час періоду семестрового контролю (ПСК) викладач
особисто отримує в деканаті екзаменаційну відомість до дати екзаменаційного
контролю (ЕК).

Один заповнений примірник екзаменаційної відомості викладач зобов’язаний особисто
повернути в деканат не пізніше ніж третього робочого дня після дати екзаменаційного
контролю (ЕК). Інший примірник екзаменаційної відомості зберігається на кафедрі.

8.        Максимальну кількість балів, відведених згідно з робочою навчальною програмою
навчальної дисципліни для оцінювання знань студентів, викладач записує у 100-
бальній шкалі у поля <   > відповідних стовпців екзаменаційної відомості:

•       11 – поточний контроль (ПК=ПК1+ПК2);
•        12 – екзаменаційний контроль (ЕК=100-ПК).
9.     Кількість балів, набраних студентом з поточного контролю (ПК=ПК1+ПК2) за

результатами фактичного виконання ним обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР),
передбачених робочою навчальною програмою навчальної дисципліни, до
закінчення другого контрольного тижня (КТ2) викладач записує у стовпці 11.

10.       Студенту, який за результатами модульного контролю (МК) атестований з сумарною
модульною оцінкою (СМО) “відмінно”, “добре” або “задовільно” і який не з’явився
на екзаменаційний контроль (ЕК), викладач записує у стовпцях:

•        12, 13 – “не з’явився” (н/з);
•       14–16 – семестрову оцінку (СО) на підставі сумарної модульної оцінки (СМО) у 100-

бальній шкалі, шкалі ECTS та національній шкалі відповідно.
11.       Студенту, який за результатами модульного контролю (МК) атестований з сумарною

модульною оцінкою (СМО) “незадовільно” або “не атестований”, але допущений
до екзаменаційного контролю (ЕК), і який не з’явився на екзаменаційний контроль
(ЕК), викладач записує у стовпцях:

•        12 – “не з’явився” (н/з);
•         13–16 – “не атестований” (н/а).
12.      Студенту, який не допущений до екзаменаційного контролю (ЕК), викладач записує

у стовпцях:
•         12 – “не допущений” (н/д);
•         13–16 – “не атестований” (н/а).
13.     Студенту, який допущений і з’явився на екзаменаційний контроль (ЕК), викладач

записує у стовпцях:
•        12 – кількість балів, набрану студентом з екзаменаційного контролю (ЕК);
•       13 – екзаменаційну оцінку (ЕО=ПК+ЕК), тобто на підставі балів з поточного конт-

ролю (ПК) та екзаменаційного контролю (ЕК);
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•         14–16 – семестрову оцінку (СО) на підставі екзаменаційної оцінки (ЕО) у 100-бальній
шкалі, шкалі ECTS та національній шкалі відповідно.

14.      Викладач записує в залікову книжку студента тільки позитивну семестрову оцінку
(СО) у національній шкалі (“відмінно”, “добре” або “задовільно”) та дату проведення
другого контрольного заходу (КЗ2) або екзаменаційного контролю (ЕК) відповідно.

15.      Письмова відповідь студента на завдання екзаменаційного контролю зберігається на
кафедрі один рік.

Журнал обліку поточної успішності та відвідування студентів зберігається на кафедрі
два роки.

Б. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ЗАЛІК
Б1. АТЕСТАЦІЯ 1

16.   Граничною датою першої атестації (Атестація 1 або А1) є останній робочий день
другого контрольного тижня (КТ2), а другої атестації (Атестація 2 або А2) –
останній робочий день періоду семестрового контролю (ПСК).

Виняток: для навчальних дисциплін, які викладаються тільки впродовж першої половини
семестру, граничним терміном Атестації 1 є останній робочий день першого
контрольного тижня (КТ1).

17.     Для запису результатів Атестації 1 викладач особисто отримує в деканаті залікову
відомість не пізніше ніж за тиждень до граничної дати Атестації 1.

Один заповнений примірник залікової відомості викладач зобов’язаний особисто повернути
в деканат не пізніше ніж першого робочого дня після граничної дати Атестації 1.
Інший примірник залікової відомості зберігається на кафедрі.

8.        Максимальну кількість балів, відведених згідно з робочою навчальною програмою
навчальної дисципліни для оцінювання знань студентів, викладач записує у 100-
бальній шкалі у поля <   > відповідних стовпців залікової відомості:

•        4 – поточний контроль (ПК);
•         5 – перший заліковий контроль (ЗК1) під час Атестації 1.
19.    Під час Атестації 1 викладач записує студенту у стовпцях:
•          4 – кількість балів, набраних студентом з поточного контролю (ПК) за результатами

фактичного виконання ним обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР), передбачених
робочою навчальною програмою навчальної дисципліни;

•         5 – кількість балів, набраних студентом за результатами першого залікового  конт-
ролю (ЗК1) в період Атестації 1, на який він з’явився.

20.     Студенту, який з’явився на перший заліковий контроль (ЗК1) і який виконав (або не
виконав) до граничної дати Атестації 1 всі обов’язкові індивідуальні роботи (ОІР),
викладач записує у стовпцях:

•         6 – першу залікову оцінку ЗО1=ПК+ЗК1 (або “не атестований” – н/а);
•        7 – фактичну (або граничну) дату Атестації 1 .
21. Студенту, який не з’явився на перший заліковий контроль (ЗК1), викладач записує у стовпцях:
•         5 – “не з’явився” (н/з);
•          6 – “не атестований” (н/а);
•         7 – граничну дату Атестації 1.
22.   Письмові відповіді студента на завдання першого залікового контролю (ЗК1)

зберігаються на кафедрі до закінчення наступного семестру.

Б2. СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ У ФОРМІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ
23.   Для запису результатів Атестації 2 та семестрових оцінок  (СО) за результатами

підсумкового контролю викладач особисто отримує в деканаті залікову відомість
не пізніше ніж за тиждень до граничної дати Атестації 2.
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Один заповнений примірник залікової відомості викладач зобов’язаний особисто повернути
в деканат не пізніше ніж першого робочого дня після граничної дати Атестації 2.
Інший примірник залікової відомості зберігається на кафедрі.

24.     Максимальну кількість балів, відведених на другий заліковий контроль (ЗК2) під
час періоду Атестації 2, яка дорівнює максимальній кількості балів, відведених на
перший заліковий контроль (ЗК1), тобто ЗК2=ЗК1, викладач записує у поле <   >
стовпця 8 залікової відомості.

25.    Студенту, який за результатами Атестації 1 одержав першу залікову оцінку (ЗО1)
“відмінно”, “добре” або “задовільно” і який не з’явився на другий заліковий
контроль (ЗК2), викладач записує у стовпцях:

•        8, 9 – “не з’явився” (н/з);
•        10 – граничну дату Атестації 2;
•      11–13 – семестрову оцінку (СО) на підставі першої залікової оцінки (ЗО1) у 100-

бальній шкалі, шкалі ECTS та національній шкалі відповідно.
26.     Студенту, який за результатами Атестації 1 одержав першу залікову оцінку (ЗО1)

“незадовільно” або не з’явився на перший заліковий контроль (ЗК1), але допущений
до другого залікового контролю (ЗК2) і який не з’явився на цей другий заліковий
контроль (ЗК2), викладач записує у стовпцях:

•        8 – “не з’явився” (н/з);
•         9 – “не атестований” (н/а);
•        10 – граничну дату Атестації 2;
•         11–13 – “не атестований” (н/а).
27.    Студенту, який до граничної дати Атестації 2 не допущений до другого залікового

контролю (ЗК2), викладач записує у стовпцях:
•         8 – “не допущений” (н/д);
•          9 – “не атестований” (н/а);
•        10 – граничну дату Атестації 2;
•         11–13 – “не атестований” (н/а).
28.     Студенту, який допущений і з’явився на другий заліковий контроль (ЗК2), викладач

записує у стовпцях:
•       8 – кількість балів, набрану студентом з другого залікового контролю (ЗК2);
•     9 – другу залікову оцінку (ЗО2=ПК+ЗК2), тобто на підставі балів з поточного

контролю (ПК) і другого залікового контролю (ЗК2);
•       10 – фактичну дату Атестації 2;
•     11–13 – семестрову оцінку (СО) на підставі другої залікової оцінки (ЗО2) у 100-

бальній шкалі, шкалі ECTS та національній шкалі відповідно.
9.      Студенту, який з’явився на перший заліковий контроль (ЗК1) та не був атестований

за результатами Атестації 1 як такий, що не виконав до граничної дати Атестації 1
усіх обов’язкових індивідуальних робіт (ОІР), але який до граничної дати Атестації
2 виконав всі ОІР і не з’явився на другий заліковий контроль (ЗК2), викладач
записує у стовпцях:

•        8 – “не з’явився” (н/з);
•     9 – другу залікову оцінку (ЗО2=ПК+ЗК1), тобто на підставі балів з поточного

контролю (ПК) і першого залікового контролю заходу (ЗК1);
•        10 – граничну дату Атестації 2;
•         11–13 – семестрову оцінку (СО) на підставі другої залікової оцінки (ЗО2=ПК+ЗК1)

у 100-бальній шкалі, шкалі ECTS та національній шкалі відповідно.
30.    Викладач записує у залікову книжку студента тільки позитивну семестрову оцінку

(СО) у національній шкалі ( “відмінно”, “добре” або “задовільно”) та фактичну
дату Атестації 1 або Атестації 2.

31.   Письмова відповідь студента на завдання другого залікового контролю (ЗК2)
зберігається на кафедрі один рік.

Журнал обліку поточної успішності та відвідування студентів зберігається на кафедрі
два роки.
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Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут______ Група___ Навч. рік____ Семестр____ Кафедра_____ Викладач_________

_______________________________________________Обсяг: кредити ______ ЄКТС
                               (назва навчальної дисципліни)

Викладачі, які ведуть заняття: лабораторні – _________ ______________;
практичні – _________________________________________

Дати проведення контрольних заходів: КЗ1 –______   КЗ2 – ______    ЕК – _______

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ № ________________

Модульні оцінки 
Екзамена-
ційна 
оцінка 

Семестрова 
оцінка 

ЗМ1 ЗМ2 

ПК1 КЗ1 ПК2 КЗ2 

СМО= 
ПК1+
КЗ1+
ПК2+
КЗ2 

ЕК 

ЕО= 
ПК1+
ПК2+
ЕК 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ініціали 

№ залі-
кової 
книж-
ки 

<       ><      > <      > <      > <100> <     > <100> 

<100> < 5 > 

Підпис 
викла-
дача 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Директор      ___________ “____”  ____________ 20__ р.
Викладач        ____________ “____” ____________ 20___ р.
 Зав. кафедри ____________ “____” ____________ 20___ р.
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Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут______ Група___ Навч. рік____ Семестр____ Кафедра_____ Викладач_________

_______________________________________________Обсяг: кредити ______ ЄКТС
                               (назва навчальної дисципліни)

Викладачі, які ведуть заняття: лабораторні – _________ ______________;
практичні – _________________________________________

Дати проведення контрольних заходів: А1 –_________   А2 – _________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ № ________________

Атестація 1 Атестація 2 Семестрова оцінка 

ПК ЗК1 
ЗО1=
ПК+ 
ЗК1 

ЗК2 
ЗО2=
ПК+ 
ЗК2 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ініціали 

№ 
залікової 
книжки 

<    > <    > <100> <    > <100> 

<100> < 5 > 
Підпис 

викладача 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Директор      ___________ “____”  ____________ 20__ р.
Викладач        ____________ “____” ____________ 20___ р.
 Зав. кафедри ____________ “____” ____________ 20___ р.
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ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Положення про організацію викладання навчальних дисциплін іноземними 

мовами студентам Національного університету “Львівська політехніка” (далі – 
Положення) розроблене на підставі законів України “Про освіту” та “Про вищу 
освіту”, Комплексу нормативних документів для розроблення складових систем 
стандартів вищої освіти (додаток 1 до наказу Міністерства освіти України від 
31.07.1998 р. № 285), Положення про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України від  
02.06.1993 р. № 161). 

1.2. Положення регламентує порядок організації викладання іноземними мовами 
навчальних дисциплін (крім іноземних мов) студентам усіх освітньо-
кваліфікаційних рівнів підготовки та форм навчання в Національному 
університеті “Львівська політехніка” (далі Університет). 

1.3. Викладання навчальних дисциплін іноземними мовами оформляється наказом по 
Університету. 

1.4. Формування академічних груп для вивчення навчальних дисциплін іноземною 
мовою здійснюється згідно із записом студентів. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ 

2.1. Викладання навчальних дисциплін іноземними мовами здійснюють викладачі 
кафедр Університету, за якими в навчальних планах закріплені відповідні 
навчальні дисципліни та котрі можуть викладати такі навчальні дисципліни 
іноземними мовами. 

2.2. Роботу з організації викладання навчальних дисциплін іноземними мовами (за 
умови наявності викладачів, які володіють іноземними мовами), проводять в 
навчальному році, який передує року вивчення відповідних навчальних 
дисциплін. 

2.3. Організація викладання навчальних дисциплін іноземними мовами здійснюється 
кафедрами і передбачає: 
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– визначення викладачів кафедри, які володіють іноземними мовами на рівні, 
достатньому для викладання, та переліку навчальних дисциплін, які вони 
можуть викладати іноземними мовами; 

– надання студентам інформації про можливість вивчення окремих нав-
чальних дисциплін іноземними мовами;  

– формування груп студентів, для яких навчальні дисципліни викладатимуть 
іноземними мовами. Студенти, які бажають вивчати такі навчальні дисципліни 
повинні написати заяву, взірець якої наведений в додатку 1; 

– розроблення методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни, яку 
будуть викладати іноземною мовою, та розміщення його у Віртуальному 
навчальному середовищі Львівської політехніки; 

– підготовка завідувачем кафедри подання на ім’я проректора з науково-
педагогічної роботи про дозвіл викладання навчальних дисциплін 
іноземними мовами (Додаток 2). Зазначений дозвіл надається за умови 
наявності не менше 8 студентів, які бажають вивчати відповідну навчальну 
дисципліну іноземною мовою, та наявності з такої навчальної дисципліни 
комплексу методичного забезпечення відповідною іноземною мовою; 

– надання в деканат інформації про навчальні дисципліни та студентів, які 
бажають їх вивчати іноземною мовою, для формування груп з вивчення 
дисциплін іноземною мовою; 

– подання інформації про навчальні дисципліни, вивчення яких відбува-
тиметься іноземною мовою, викладачів, які забезпечуватимуть їхнє 
викладання, та груп студентів з вивчення таких навчальних дисциплін у 
відділ планування та інформаційного супроводу навчального процесу для 
формування розкладу, а також у навчально-методичний відділ для розподілу 
навчального навантаження не пізніше 31 березня року, що передує року 
вивчення таких навчальних дисциплін. 

2.4. Якщо формування окремих груп з вивчення навчальних дисциплін іноземними 
мовами призводить до збільшення кількості груп чи потоків студентів при 
вивченні таких навчальних дисциплін, кафедрам, які забезпечують їх викладання, 
донараховують навчальне навантаження. 

2.5. Контрольні заходи з навчальних дисциплін, викладання яких здійснюється 
іноземними мовами, проводять також іноземними мовами. Якщо студент, який 
вивчав навчальну дисципліну іноземною мовою, складає залік або екзамен з такої 
дисципліни перед комісією, то такий контрольний захід проводять українською 
мовою. Повторне вивчення такої навчальної дисципліни проводять українською 
мовою відповідно до Положення “Про надання платних освітніх послуг з 
вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені 
навчальними планами і програмами”. 

2.6. Викладачів, які викладають навчальні дисципліни іноземними мовами, премі-
юють відповідно до Тимчасового положення про матеріальне стимулювання 
науково-педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників і 
докторантів Національного університету “Львівська політехніка”. 

2.7. Документальне оформлення результатів підсумкового контролю з навчальних 
дисциплін, які викладаються іноземними мовами, проводиться українською 
мовою. 
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Додаток 1 
 

Завідувачу кафедри ____________________ 
(назва кафедри) 

п.__________________________________ 
 

Студента групи _________________ 

____________________________________ 
 
 
  

ЗАЯВА 
 Прошу дозволити мені вивчати дисципліну ____________________________ 
                  (назва дисципліни) 
___________________ мовою. 
        (назва мови) 
 
 
 
 
Дата________________                                                          Підпис_____________ 
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Додаток 2 

 
Проректору з науково-педагогічної роботи 

Національного університету “Львівська політехніка” 
проф. _______________________________ 
Завідувача кафедри ___________________ 

___________________________________ 
 

ПОДАННЯ 
 Прошу дозволити викладати зазначені дисципліни іноземними мовами. 
 

Перелік 
навчальних 
дисциплін, 

викладання яких 
може відбуватись 
іноземною мовою 

Мова викладання 
навчальних 
дисциплін 

Посади, прізвища 
й ініціали 

викладачів, які 
можуть викладати 

дисципліни 
іноземною мовою 

Чисельність груп 
студентів з 
вивчення 
дисциплін 
іноземною 
мовою 

Осінній семестр 20__/20__ начального року 
    
    
    

Весняний семестр 20__/20__ начального року 
    
    
    

  
За вказаними навчальними дисциплінами розроблені та розміщені у Віртуальному 

навчальному середовищі Львівської політехніки комплекси методичного 
забезпечення відповідними іноземними мовами. 

 
Дата________________                                                           Підпис_____________ 
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ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ 
ДЛЯ ДОДАТКА ДО ДИПЛОМА У РАЗІ ВИВЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УПРОДОВЖ 
КІЛЬКОХ СЕМЕСТРІВ  

 
 
 

Підсумкову оцінку за вивчену дисципліну розраховують за семестровими оцінками з 
дисципліни (заліковими чи екзаменаційними) із урахуванням вагового 
коефіцієнта кредитного виміру семестрового обсягу дисципліни за формулою: 

∑
=

=
т

і
іi СОk

К
О

1
*1

, 

де К – сумарний кредитний обсяг навчальної дисципліни; m – кількість семестрів 
вивчення дисципліни; k – кількість кредитів з дисципліни в і-му семестрі; СОі – 
семестрова оцінка з дисципліни в і-му семестрі у національній шкалі (3, 4, 5). 
 
Значення О заокруглюють до цілого числа та записують у додаток до диплома за 

національною шкалою (“відмінно” – 5, “добре” – 4, “задовільно” – 3). 
 

Приклад 1: 
Назва дисципліни – Фізика 1, кількість кредитів – 2, оцінка – 4 
Назва дисципліни – Фізика 2, кількість кредитів – 2, оцінка – 5 

5,4)5*24*2(*
4
1

=+=О  

Заокруглюючи значення О отримуємо підсумкову оцінку “відмінно”. 
 
Приклад 2: 
Назва дисципліни – Історія 1, кількість кредитів – 2, оцінка – 4 
Назва дисципліни – Історія 2, кількість кредитів – 1, оцінка – 4 
Назва дисципліни – Історія 3, кількість кредитів – 2, оцінка – 5 

4,4)5*24*14*2(*
5
1

=++=О  

Заокруглюючи значення О, отримуємо підсумкову оцінку “добре”. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення регламентує організацію поточного та семестрового контролів знань
студентів стаціонарної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
“спеціаліст”, “маґістр” і є доповненням до “Тимчасового положення про оцінювання
знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації
навчального процесу”, затвердженого наказом Ректора №115-03 від 22.09.2008р.

1.2. Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу,
є навчальний план. Основними формами організації навчального процесу є навчальні
заняття, виконання індивідуальних завдань, консультації, самостійна робота,
практична підготовка, контрольні заходи.

1.3. Робоча навчальна програма (далі – робоча програма) регламентує поділ навчального
матеріалу на види навчальних занять, самостійну роботу студентів, визначає види
індивідуальних робіт студентів, розподіл балів для оцінювання результатів поточного
контролю та контрольних заходів для кожного модуля (навчальної дисципліни).

1.4. Кожна навчальна дисципліна, яку вивчає студент протягом семестру, завершується
СК, форма якого передбачена навчальним планом та робочою програмою, із
виставленням семестрової оцінки.
 До ЕК з певної навчальної дисципліни  викладач допускає студента, який виконав усі
види обов’язкових робіт (лабораторних,  індивідуальних завдань, розрахунково-
графічних та розрахункових робіт, рефератів тощо), передбачених робочою програмою.
З навчальних дисциплін, для яких навчальним планом передбачено  диференційо-
ваний залік, студента атестують протягом першого тижня  СК (заліково-
екзаменаційної сесії).
Для навчальних дисциплін, формою контролю з яких передбачено екзамен,
максимальна сума балів, виділених в робочій програмі на ПК, становить 30–50
балів, решту балів відводять на ЕК; для окремих навчальних дисциплін, обсяг
практичної підготовки яких є значно вищим від середнього, рішенням кафедри
допускається збільшення кількості балів, відведених на ПК, до 70.  Цю інформацію
викладач доводить студентам протягом перших двох тижнів поточного семестру.

1.5. У період семестрового контролю за графіком, затвердженим кафедрою, студент
може виконувати лабораторні роботи (за умови виконання до початку СК не менше

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про організацію поточного і семестрового контролю знань
студентів, які навчаються за ОПП підготовки “спеціаліста”

та “маґістра’
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80 % лабораторних робіт) та індивідуальні завдання, захищати відповідні звіти, а
також виконувати інші види робіт, необхідні для отримання залікової оцінки, або
допуску до семестрового контрою з відповідної навчальної дисципліни.

1.6. Залікова оцінка з модуля, з якого передбачено диференційований залік –  це оцінка
з навчальної дисципліни, курсового проекту (роботи) або практики.

1.6.1. Залікова оцінка з навчальної дисципліни є сумарною оцінкою, отриманою  за
результатами ПК усіх видів обов’язкових робіт, передбачених робочою програмою.
Для навчальних дисциплін, формою контролю з яких передбачено диференційований
залік, на ПК відводиться 100 балів.

1.6.2. Залікову оцінку з практики виставляє комісія за результатами захисту студентом
звіту з практики згідно з Положенням про організацію проведення практики
студентів Національного університету “Львівська політехніка”.

1.6.3. Залікову оцінку з курсового проекту (роботи) студенту виставляє комісія за
результатами захисту курсового проекту (роботи) і вона включає:
– оцінювання якості курсового проекту (роботи) за критеріями, визначеними в
Тимчасовому положенні про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у
кредитно-модульній системі організації навчального процесу;
– оцінювання доповіді студента про зміст курсового проекту (роботи);
– оцінювання відповідей на поставлені студентові запитання.

1.7. Усі інші питання, які стосуються організації навчального процесу та визначення
рейтингу студентів, які навчаються за ОПП підготовки спеціаліста або маґістра
(державна атестація, умови надання академічної відпустки, залишення для
повторного навчання, переведення та відрахування за академічну неуспішність,
шкала оцінювання), регламентуються  чинними нормативними положеннями.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

2.1. Види ПК, тематику необхідних завдань, розподіл балів за ними та обсяги годин
виконання, передбачені в робочій програмі, викладач оголошує студентам протягом
перших двох тижнів семестру.

2.2. Встановлювати будь-яку кількість балів тільки за відвідування студентами занять
не дозволяється.

2.3. Результати кожного виду ПК викладач заносить в “Журнал обліку поточної
успішності та відвідування студентів”, підсумкові результати ПК оголошує
студентам на останньому занятті та вносить у екзаменаційну чи залікову відомість
до початку періоду СК та подає в деканат.

2.4. Після завершення періоду СК “Журнал обліку поточної успішності та відвідування
студентів” викладач подає для зберігання на кафедрі в установленому порядку.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ЛІКВІДАЦІЇ
АКАДЕМІЧНИХ ЗАБОРГОВАНОСТЕЙ

3.1. ЕК проводить викладач за навчальним матеріалом, визначеним робочою програмою
у повному обсязі за семестр.

 Складання екзамену з навчальної дисципліни може здійснюватися не більше трьох разів:
– перший раз – викладачеві у період семестрового контролю;
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– другий раз – викладачеві протягом тижня після завершення періоду семестрового
контролю за умови отримання студентом оцінки FХ за першим разом;
– третій раз – перед комісією у терміни, встановлені наказом ректора Університету,
за умови отримання студентом під час другої здачі заборгованостей оцінки FX.
Отримання студентом оцінки F під час першого чи другого складання екзамену
передбачає повторне вивчення навчальної дисципліни, якщо він не підлягає
відрахуванню.

3.2.  Студент, який в період семестрового контролю отримав оцінку FХ або не атестований
з навчальної дисципліни, яка передбачає диференційований залік, може за умови
виконання усіх видів обов’язкових робіт скласти залік перед комісією в період
ліквідації академічних заборгованостей.

3.3. Студент може захищати курсовий проект (роботу) один раз у період складання
диференційованих заліків. У разі здачі курсового проекту (роботи) на оцінку FХ
студент має право захисту курсового проекту (роботи) перед комісією у період
ліквідації академічних заборгованостей або повторного виконання курсового
проекту (роботи), якщо він не підлягає умовам відрахування. За умови отримання
оцінки F студент має право лише повторного виконання курсового проекту (роботи).

3.4. ЕК з навчальної дисципліни складають у письмово-усній формі. Обидві компоненти
є обов’язкові. Письмова та усна компоненти контрольних заходів СК відбуваються
в один день за розкладом. Письмову компоненту, тривалістю до трьох академічних
годин, проводить викладач одночасно для усіх студентів академічної групи.
Під час проведення усної компоненти викладач фіксує запитання та оцінки відповідей
на письмовій роботі студента.

3.5. Результати ЕК та семестрові оцінки з навчальної дисципліни  викладач записує у
відповідну екзаменаційну відомість, яку подає в деканат наступного робочого дня
після його проведення.

3.6. Студенту, який не з’явився на ЕК, захист курсового проекту (роботи) чи захист
звіту з практики, викладач записує у відомість “не з’явився” (“н/з”).

3.7. Студент  має  право  на вивчення  окремих модулів (навчальних дисциплін) 
в порядку, передбаченому Положенням п ро надання  платних освітніх  послуг 
з вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги,    встановлені 
навчальними планами і програмами”, якщо після завершення терміну роботи комісії, 
визначеного наказом  по Університету, він має одну або дві  академічні  за-
боргованості за результатами СК.

3.8. Протягом останнього семестру навчальної програми студент з дозволу Ректора має
право перескласти перед комісією екзамен і/або диференційований залік на вищу
оцінку (за національною шкалою) з метою отримання диплома з відзнакою не більше
ніж з двох навчальних дисциплін. Нова оцінка на рейтинг студента не впливає.

3.9. Повторне складання іспиту/заліку з метою покращання оцінки не допускається, за
винятком випадку, передбаченого в п. 3.8.
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Додаток 2
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Додаток 3
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення регламентує порядок здійснення контролю якості навчального
процесу та підготовки фахівців у Національному університеті “Львівська політехніка”
(надалі – Університет) з метою виявлення його відповідності встановленим завданням і
нормам та постійного вдосконалення. Положення розроблене відповідно до Законів
України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Положення про організацію навчального
процесу у вищих навчальних закладах” (затверджене наказом МОН України від
02.06.1993 р. № 161), Статуту Університету, “Положення про навчально-науковий
інститут Університету”, “Тимчасового положення про кафедру Університету” і “Тимча-
сового положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-
модульній системі організації навчального процесу”.

Схема контролю якості навчального процесу та підготовки фахівців в Університеті
та її складові зображені на рисунку. Контроль якості спрямований на:

– підвищення вагомості самоконтролю на всіх рівнях поряд з контролем
керівництвом;
– врахування вимог та очікувань основних користувачів освітніх послуг Універ-
ситету – абітурієнтів, студентів, роботодавців та держави;
– своєчасне виявлення недоліків у навчальному процесі та причин їх виникнення.
Відповідальними за організацію контролю якості навчального процесу та підго-

товки фахівців є:
– на рівні Університету – ректор, проректори з науково-педагогічної роботи;
– на рівні ННІ – директори ННІ, декани базової та повної вищої освіти;
– на рівні кафедри – завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники (надалі
– викладачі).
У цьому Положенні використано такі скорочення:
ДЕК – Державна екзаменаційна (кваліфікаційна) комісія;
МОН України – Міністерство освіти і науки України;
ННІ – навчально-науковий інститут;
ОКР – освітньо-кваліфікаційний рівень;
ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика.

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію контролю якості підготовки фахівців
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1. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ

Внутрішній контроль якості навчального процесу та підготовки фахівців в
Університеті є комплексним та охоплює:

– контроль якості організації навчального процесу;
– контроль якості викладання;
– контроль якості результатів навчання;
– контроль кадрового та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

1.1. Рівні і види контролю якості організації
навчального процесу

Контроль якості організації навчального процесу охоплює контроль планування
навчального процесу та його реалізації, контроль науково-методичного та інформаційного
забезпечення.

Внутрішній контроль якості організації навчального процесу здійснюють на
рівнях: Університету загалом (ректорський контроль), ННІ, кафедри.

Ректорський контроль передбачає:
– контроль науково-методичного та інформаційного забезпечення навчального
процесу;
– контроль готовності кафедр та деканатів ННІ до навчального року;
– контроль дотримання графіку навчального процесу, розкладу занять і
контрольних заходів;
– контроль проведення ректорських контрольних заходів з перевірки знань
студентів;
– контроль проведення державної атестації;
– контроль дотримання вимог щодо ведення та збереження документації.
Контроль на рівні ННІ охоплює:
– контроль дотримання розкладу занять і контрольних заходів;
– контроль виконання навчальних планів і робочих навчальних програм модулів
(навчальних дисциплін);
– контроль формування та реалізації індивідуальних навчальних планів студентів;
– контроль організації науково-дослідної роботи студентів;
– контроль ліквідації студентами заборгованостей.
Контроль на рівні кафедри охоплює:
– контроль якості робочих навчальних програм та навчально-методичного
забезпечення навчальних дисциплін;
– контроль відповідності змісту навчальних занять робочим навчальним
програмам модулів (навчальних дисциплін);
– контроль виконання розкладу навчальних занять;
– контроль використання активних форм навчання та нових освітніх технологій;
– контроль проведення контрольних заходів перевірки знань студентів і вибору
форм поточного контролю;
– контроль розвитку творчих і науково-дослідницьких навичок студентів;
– контроль виконання кваліфікаційних робіт.
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1.2. Контроль якості викладання. Рівні і форми контролю

Контроль якості викладання в Університеті є комплексним, враховує якісну та
кількісну складову оцінювання роботи викладачів, і його здійснюють на різних рівнях
(табл. 1).

Таблиця 1

Рівні та форми контролю якості викладання

Форми 

Рівні Відкриті 
заняття 

Взаємовід-
відування 

Контрольні 
відвіду-
вання 

Експертне 
оцінювання Анкетування Самооці-

нювання 

Викладач       
Кафедра       
ННІ 

(деканат)       

Ректорат       

Контроль якості викладання в Університеті здійснюють у формі відкритих занять,
взаємовідвідувань, контрольних відвідувань, експертного оцінювання, анкетування та
самооцінювання.

Відкриті заняття організовують з метою оцінювання якості та методики
проведення навчального заняття, виявлення передового досвіду викладання, обміну
досвідом, оцінювання впливу якості викладання на результати навчання тощо. Відкриті
заняття дають змогу контролювати і удосконалювати педагогічну майстерність
викладацького складу.

Взаємовідвідування – форма взаємного контролю та навчання, ефективна форма
переймання професійного досвіду колег і вдосконалення педагогічної майстерності
викладачів. Графік взаємовідвідувань на кожен семестр затверджує завідувач кафедри.
Результати взаємовідвідування обговорюють на засіданні кафедри.

Контрольні відвідування здійснює один фахівець – проректор, директор ННІ,
декан, завідувач кафедри, особа, якій делеговано такі повноваження, – з метою виявлення
загального рівня викладання та педагогічної майстерності окремих викладачів. Результати
контрольних відвідувань обговорюють з викладачем, а, за необхідності, із завідувачем
кафедри чи на засіданні кафедри.

Експертне оцінювання якості викладання проводиться за наявності конфліктних
ситуацій, що пов’язані з діяльністю викладача. Для проведення експертного оцінювання
з викладачів кафедри чи осіб, яким делеговані повноваження проводити оцінювання,
створюється комісія.

Анкетування студентів здійснюють з метою оцінювання рівня задоволеності
вимог студентів щодо якості викладання та педагогічної майстерності викладачів. Порядок
анкетування регламентує чинне в Університеті положення.
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Порядок проведення самооцінювання роботи викладача регламентує “Тимча-
сове положення про оцінювання роботи науково-педагогічних працівників кафедри та
визначення їхніх рейтингів”. Самооцінювання здійснює викладач самостійно шляхом
визначення результативності виконаних ним навчальної, методичної, наукової та
організаційної видів робіт за звітний період. Результати самооцінювання викладача
розглядають та затверджують на засіданні кафедри в кінці навчального року.

1.3. Контроль якості результатів навчання

Основу внутрішньої системи контролю складає контроль якості результатів
навчання (діагностика знань студентів викладачем), який дає змогу виявити відхилення
між очікуваними показниками та отриманими результатами через зворотний зв’язок, а
також виконує мотиваційно-стимулюючу функцію. Завданнями контролю якості
результатів навчання є: оцінювання рівня засвоєння знань кожним студентом і
академічною групою загалом; виявлення умінь і навичок студентів оперувати набутими
знаннями; виявлення рівня сформованості професійної компетентності; контроль
самостійної роботи студентів; виявлення причин недостатнього або поганого засвоєння
матеріалу; пошук ефективних методів навчання тощо.

Контроль якості результатів навчання здійснюють на таких рівнях: Університету
загалом (ректорський контроль); ННІ; кафедри; викладача.

Ректорський контроль охоплює контроль успішності студентів та їхньої участі
в науковій роботі, конкурсах й олімпіадах.

Контроль на рівні ННІ охоплює:
– контроль успішності студентів (виявлення чинників, які впливають на резуль-
тати навчання, доведення інформації до батьків студентів);
– контроль за вчасним і правильним документальним оформленням результатів
навчання.
Контроль на рівні кафедри охоплює:
– контроль якості вивчення дисциплін – поточний та підсумковий контроль знань
студентів;
– контроль засвоєння практичних навичок і вмінь;
– контроль при визначенні залишкових знань студентів.
На рівні викладача здійснюють вхідний, поточний та підсумковий види контролю

результатів навчання студентів.

1.3.1. Організація вхідного контролю знань
Вхідний контроль знань (діагностика початкового рівня знань студентів) здійс-

нюють на перших навчальних заняттях з метою виявлення рівня базових знань, умінь та
навичок студентів із навчальної дисципліни.

Проведення вхідного контролю не передбачає виставлення оцінки успішності, за
його результатами викладач обирає відповідні методи навчання.

Результати діагностики початкового рівня знань студентів обговорюють на засі-
данні кафедри, і вони  можуть бути підставою для внесення коригувань у робочу
навчальну програму та подальше викладання дисципліни.

Розрізняють два види вхідного контролю знань: попередній і початковий.
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1.3.1.1. Попередній контроль знань (контроль рівня базових знань студентів,
прийнятих на перший курс) здійснюють у формі контрольної роботи для того, щоб
виявити рівень підготовки студента з певного предмету. Варіанти контрольних завдань
повинні бути однакової складності і відповідати рекомендаціям до формування завдань
для контрольних заходів та екзаменаційного контролю (додаток 4 “Тимчасового
положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній
системі організації навчального процесу”).

1.3.1.2. Початковий контроль знань здійснюють з метою виявлення рівня знань
із тих дисциплін, на яких базується вивчення нової дисципліни (згідно зі структурно-
логічною схемою підготовки фахівців).

1.3.2. Організація поточного контролю
Поточний контроль здійснюють під час проведення навчальних занять з метою

перевірки засвоєння студентами навчального матеріалу, перевірки практичних навичок,
умінь самостійно опрацьовувати, публічно чи письмово представити певний матеріал.

Форми і методи проведення поточного контролю під час навчальних занять та
систему оцінювання якості результатів навчання (знань студентів) визначає кафедра,
затверджуючи робочу навчальну програму модуля (навчальної дисципліни), а лектор
доводить її до відома студентів.

Основні форми поточного контролю:
– опитування;
– диктант;
– контрольна робота;
– твір;
– колоквіум;
– презентація чи захист рефератів, творчих робіт, різних видів індивідуальних
завдань тощо;
– практична перевірка (захист лабораторних робіт);
– розв’язання ситуаційних задач, професійних задач (технологічних, економічних),
розв’язання проблемних ситуацій, питань тощо;
– перевірка розрахунково-графічних робіт;
– ділові, імітаційні ігри, ігрове проектування;
– доповідь, виступ на семінарському занятті, виступ на конференції;
– тестування;
– оцінювання активності студента на заняттях;
– навчальні конкурси, олімпіади з предметів.
Студент отримує інформацію про результати поточного контролю під час нав-

чальних занять, консультацій або через відповідні інформаційні системи Університету.
Розрізняють два види поточного контролю: тематичний і модульний.

1.3.2.1. Тематичний контроль здійснюють після вивчення студентами окремих
тем чи розділів навчальної дисципліни.

Тематичний контроль може проводитися в усній чи письмовій формі, індивідуально
або у групі, у формі контрольної роботи, тестування, колоквіуму, захисту проектів,
розв’язання ситуаційних задач тощо.
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1.3.2.2. Модульний контроль здійснюють відповідно до “Тимчасового
положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній
системі організації навчального процесу” з метою оцінювання результатів вивчення
студентами змістового модуля навчальної дисципліни.

1.3.3. Організація підсумкового контролю
Підсумковий контроль проводиться у формі семестрового контролю та державної

атестації студента. Його здійснюють з метою оцінювання результатів навчання, а також
рівня знань і вмінь студента, які він повинен продемонструвати для підтвердження
відповідності набутих ним компетенцій нормативним вимогам.

Проведення підсумкового контролю в Університеті регламентує “Тимчасове
положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній
системі організації навчального процесу”.

1.3.3.1. Семестровий контроль здійснюють у формі захисту курсового проекту
(роботи), семестрового екзамену або диференційованого заліку з дисципліни в обсязі
навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою.

1.3.3.2. Державна атестація є завершальним етапом вивчення навчальної
дисципліни, винесеної на державну атестацію, або навчання на певному ОКР. Вона
спрямована на встановлення відповідності рівня підготовки студентів до виконання
професійних завдань і відповідності їхньої підготовки вимогам ОКХ.

Державну атестацію здійснює ДЕК. Вона передбачає такі види атестаційних
випробувань:

– державний екзамен;
– захист кваліфікаційної роботи.

1.3.4. Контроль залишкових знань студентів

Контроль залишкових знань студентів в Університеті здійснюють за наказом
ректора з модулів (навчальних дисциплін), вивчення яких завершено у попередньому
семестрі або навчальному році відповідно до “Положення про оцінювання залишкових
знань студентів у формі комплексних контрольних робіт із навчальних дисциплін”.

Результати оцінювання залишкових знань студентів щорічно аналізують з
урахуванням акредитаційних вимог за показниками: явка студентів на контрольний захід,
якість знань, успішність, зіставлення результатів контрольного заходу з результатами
попереднього підсумкового контролю із модуля (навчальної дисципліни).

1.3.5. Самоконтроль студентів

Студенти Університету здійснюють самоконтроль за процесом та результатами
свого навчання, який полягає у визначенні здатності до виконання навчальної (зокрема
самостійної) та наукової роботи.

Для забезпечення самоконтролю студентів під час навчального процесу викладачі
в навчальних посібниках, а також у методичних розробках передбачають засоби
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самоконтролю (тести, контрольні завдання, питання для самоконтролю). Більша
ефективність самоконтролю забезпечується спеціальними програмами самоконтролю
та самооцінки, які є складовими частинами електронних підручників та автоматизованих
навчальних курсів, віртуального навчального середовища.

1.4. Контроль кадрового та матеріально-технічного забезпечення навчаль-
ного процесу здійснюють на їх відповідність нормативам, які передбачені “Ліцензійними
умовами надання освітніх послуг у сфері вищої освіти”. Контроль за їхнім дотриманням
здійснює МОН України у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і
позапланових перевірок відповідно до “Порядку здійснення контролю за дотриманням
Ліцензійних умов надання освітніх послуг”.

Крім того, дотримання Ліцензійних умов постійно контролюють завідувачі кафедр,
директори ННІ, ректор Університету.

2. ЗОВНІШНІЙ КОНТРОЛЬ

Зовнішній контроль якості навчального процесу та підготовки фахівців охоплює:
– державно-громадський контроль;
– контроль на міжнародному рівні.

2.1. Державно-громадський контроль

Державний контроль здійснюють на плановій основі відповідно до чинного
законодавства та нормативних актів органів державного управління.

Основними формами державного контролю є акредитаційна експертиза, експертне
оцінювання діяльності Університету та інспектування, які ґрунтуються на зіставленні
основних показників Університету і норм, встановлених державою.

Громадський контроль (моніторинг) передбачає залучення недержавних
експертних організацій, що забезпечують суспільну експертизу якості освітніх послуг і
враховують вимоги ринку праці. До громадського контролю відноситься: визначення
рейтингу Університету; оцінка якості освітніх послуг громадськими організаціями,
роботодавцями; контроль наглядовою радою Університету; визначення професійної
придатності фахівців (сертифікація фахівців) тощо.

2.2. Контроль на міжнародному рівні

Контроль якості освітніх послуг на міжнародному рівні здійснюють міжнародні
організації та освітні асоціації.

289



 

 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ  
СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

У ФОРМІ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ  
 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Це положення регламентує порядок оцінювання залишкових знань студентів 

Національного університету “Львівська політехніка” (надалі – Університет) у 
формі комплексних контрольних робіт (далі – ККР) з навчальних дисциплін. 

1.2. ККР – контрольний захід із навчальної дисципліни, який здійснюють з метою 
виявлення рівня залишкових знань студентів та контролю за якістю навчального 
процесу. На цей контрольний захід виносять матеріал, передбачений 
навчальною програмою дисципліни. 

1.3. Оцінювання рівня залишкових знань студентів здійснюють з навчальних дис-
циплін, вивчення яких закінчено у попередньому семестрі чи навчальному році. 

1.4. ККР бувають плановими та позаплановими. 
1.5. Терміни проведення планових і позапланових ККР та перелік навчальних 

дисциплін, з яких їх проводять, визначає наказ Ректора. 
1.6. Планові ККР проводять щорічно у: 

1.6.1. Лютому–квітні для студентів, які навчаються: 
▪ за освітньо-кваліфікаційним рівнем (надалі – ОКР) “бакалавр” з навчальних 
дисциплін трьох циклів підготовки навчального плану (гуманітарної та 
соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної 
підготовки) відповідно до плану проведення ККР; 
▪ за ОКР “спеціаліст” і “магістр” (для спеціальностей, термін навчання на яких стано-
вить 1 рік) з 2-х навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки; 

1.6.2. Вересні-жовтні для студентів 2-го року навчання ОКР “спеціаліст” і “магістр” 
з двох навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. 

1.7. Перелік навчальних дисциплін, з яких проводять планові ККР, формують за 
пропозиціями методичних комісій базових напрямів або науково-методичних 
рад навчально-наукових інститутів (далі – ННІ). Під час формування пропозицій 
беруть до уваги акредитаційні вимоги ДАК України та вимоги нормативних 
документів МОН України. 

1.8. До виконання планових ККР залучають всіх студентів денної форми навчання 
кожного напряму підготовки другого – четвертого років навчання ОКР 
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“бакалавр” та кожної спеціальності першого і другого років навчання ОКР 
“спеціаліст” та “маґістр” з тих навчальних дисциплін, які винесені на ККР. 

1.9. Позапланові ККР проводять за наказом ректора у випадках: 
– підготовки до акредитації напряму (спеціальності); 
– виявлення порушень (відхилень, невідповідностей) у викладанні навчальної 

дисципліни чи оцінюванні знань студентів; 
– надходження письмових скарг від студентів, їхніх батьків тощо. 

1.10. Контрольний захід вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не 
менше ніж 75 % спискового складу академічної групи. 

1.11. Результати ККР враховують у рейтинговій оцінці студентів згідно з 
“Тимчасовим положенням про оцінювання знань та визначення рейтингу 
студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу”. 

 
2. СКЛАД, ЗМІСТ ТА ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ПАКЕТІВ ККР 

 
2.1. Для проведення планового та позапланового оцінювання залишкових знань 

студентів завідувачі кафедр, за якими закріплені навчальні дисципліни, 
забезпечують розробку пакетів ККР з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану.  

2.2. Пакет ККР – це сукупність документів, які мають дати змогу провести 
об’єктивне оцінювання рівня залишкових знань студентів з навчальної 
дисципліни. 

2.3. Пакет ККР містить: 
2.3.1. Титульну сторінку (додаток 1). 
2.3.2. Чинну робочу навчальну програму дисципліни. 
2.3.3. Тести ККР – сукупність тестових завдань, за результатами виконання яких 

можна визначити рівень залишкових знань студентів з певної навчальної 
дисципліни. Кількість тестів ККР у пакеті ККР повинна становити не менше 30. 
Якщо чисельність студентів у групі є меншою 30 осіб, то кількість тестів ККР 
також може бути меншою, проте не менше чисельності студентів у групі.  

Тести ККР можуть формуватися кафедрою або кафедрою у співпраці з Центром 
тестування та діагностики знань (далі – ЦТДЗ). 

Тестові завдання ККР повинні укладатися з урахуванням спрямованості на виявлення 
рівня базових (залишкових) знань та вмінь студентів, які вони будуть 
використовувати у своїй подальшій навчальній чи професійній діяльності. Тому 
тести ККР доцільно формувати із тестових завдань, як правило, закритої форми 
першого та другого рівнів складності. Рекомендований розподіл тестових 
завдань в одному тесті ККР за рівнями складності та кількістю балів наведено в 
додатку 2.  

Укладання тестів ККР необхідно здійснювати відповідно до Методичних реко-
мендацій щодо формування тестових завдань і тестів. Тестові завдання ККР 
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повинні бути сформовані так, щоб вони передбачали можливість автома-
тизованої перевірки за допомогою комп’ютерної техніки. 

Тести ККР повинні бути рівноцінними. Сумарна оцінка за тестові завдання в кожному 
тесті ККР повинна становити 100 балів. 

Довідковий матеріал, необхідний для виконання тестових завдань, повинен бути 
поданий безпосередньо у тестовому завданні. 

2.3.4. Еталонні відповіді (ключі) на тестові завдання ККР. 
2.3.5. Критерії оцінювання виконання контрольних завдань ККР, розробляючи які, 

за основу необхідно брати повноту і правильність виконання контрольних 
завдань. 

2.4. Дві рецензії на пакет ККР (одна – працівника Університету, інша – працівника 
іншого ВНЗ чи наукової установи). Рецензії на пакет ККР дають фахівці з 
відповідної галузі. У рецензії необхідно відобразити: 
– відповідність варіантів завдань навчальній програмі; 
– професійне спрямування та реалізацію принципу комплексності у роз-

роблених варіантах завдань; 
– рівнозначність варіантів завдань за рівнем складності; 
– можливість застосування комп’ютерної техніки для виконання контрольних 

завдань; 
– обґрунтованість критеріїв оцінювання виконуваних завдань; 
– спроможність завдань діагностувати залишкові знання, вміння та навички з 

конкретної навчальної дисципліни. 
2.5. Пакети ККР розробляють на кафедрах Університету, розглядають на першому 

засіданні кафедри в навчальному році і скеровують на рецензування.  
2.6. Пакети ККР затверджує проректор з науково-педагогічної роботи. 
2.7. Затверджений пакет ККР зберігається на кафедрі, яка його розробляла, а копія – 

у відділі забезпечення функціонування системи управління якістю (надалі – 
ВСУЯ). 

2.8. Пакет ККР вважається чинним протягом 5 років з дати його затвердження 
проректором Університету, за умови відсутності істотних змін у робочій 
програмі (змісті) навчальної дисципліни, що вимагають коригування 
контрольних завдань ККР. 

 
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ККР 

 
3.1. Переліки навчальних дисциплін, що пропонуються для проведення планових 

ККР, методичні комісії напрямів (додаток 3) та науково-методичні ради ННІ 
(додаток 4) подають до ВСУЯ у визначений наказом Ректора термін. 

3.2. Студенти однієї академічної групи виконують ККР не більше ніж з однієї 
навчальної дисципліни на день. 

3.3. Тривалість проведення ККР – не більше однієї астрономічної години. 
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3.4. Складання розкладу проведення ККР, доведення його до відома кафедр і 
деканатів Університету та оперативний контроль виконання розкладу здійснює 
відділ моніторингу та оперативного планування навчального процесу. 

3.5. Для проведення планових ККР завідувач кафедри призначає відповідальних 
викладачів. Для проведення позапланових ККР Ректор Університету своїм 
наказом створює відповідну комісію. 

3.6. Відповідальний викладач (член комісії) отримує в деканаті три примірники 
відомостей ККР (додаток 5) із заповненими стовпцями “1”, “2”, “3” та “4”. 
Стовпець “4” заповнюють за національною 4-бальною шкалою. 

3.7. Під час виконання ККР викладач, відповідальний від кафедри за її проведення, 
інформує про мету і завдання ККР, роздає студентам тести ККР, відповідає на 
запитання студентів щодо змісту тестових завдань, вимог до їхнього виконання, 
критерії оцінювання. 

3.8. Талон відповідей ККР студенти оформляють згідно зі зразком (додаток 6). У разі 
машинної перевірки використовують талон відповідей, сформований 
програмною системою. 

3.9. У відомості ККР викладач фіксує відсутніх студентів. 
3.10. Присутність в аудиторії сторонніх осіб під час виконання ККР не допускається. 
3.11. Студентам забороняється обмінюватися інформацією у будь-якій формі або 

використовувати інші матеріали та засоби. 
3.12. Студент, який виконав тестові завдання, здає талон відповідей і роботу 

викладачу і залишає аудиторію. 
 

4. ПЕРЕВІРКА І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ККР 
 

4.1. Кафедри або ЦТДЗ упродовж трьох робочих днів здійснюють перевірку 
виконаних студентами тестів ККР, заповнюють відомості ККР (три примірники), 
опечатують в конверті талони відповідей ККР. На конверті зазначають назву 
кафедри, назву навчальної дисципліни, дату проведення ККР, академічну групу, 
кількісний склад студентів, а також прізвище викладача (членів комісії), що 
проводив (проводили) ККР. Конверт підписує завідувач відвідної кафедри. 
Відомості ККР та конверти зберігають на кафедрі, за якою закріплена 
дисципліна, упродовж одного року на правах архівних документів.  

4.2. По одному примірнику заповнених відомостей ККР упродовж трьох робочих 
днів від дати проведення ККР передають у відповідний деканат та у ВСУЯ. 

4.3. Деканати ННІ у тижневий термін після завершення проведення ККР вводять 
результати ККР в електронну інформаційну систему “Деканат”. 

4.4. Результати ККР обговорюють на засіданні кафедри та методичних комісій 
напрямів або науково-методичних рад ННІ. 

4.5. На засіданнях відповідних методичних комісій напрямів або науково-мето-
дичних рад ННІ: 
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– розглядають результати виконання тестів ККР за зведеними відомостями за 
напрямами та спеціальностями; 

– порівнюють результати виконання тестів ККР з оцінками семестрового 
контролю; 

– розглядають ухвалені кафедрами рекомендації щодо удосконалення 
викладання відповідних навчальних дисциплін; 

– обговорюють та приймають ухвали щодо вжиття заходів для усунення та 
недопущення виникнення невідповідностей у підготовці фахівців. 

4.6. ВСУЯ узагальнює результати ККР за напрямами, спеціальностями та ННІ, 
результати аналізу передає проректору з науково-педагогічної роботи. 
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Додаток 1 

 
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет “Львівська політехніка” 
Кафедра______________________________ 

                  (назва кафедри) 
      

 
“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Проректор  
     ___________  ______________ 

    (підпис)                    (ПІБ) 

____________________ 20__ р. 
 
 

ПАКЕТ 
комплексної контрольної роботи 

з дисципліни 
________________________________________ 

(назва дисципліни) 

для напряму (спеціальності) 
_____________________________________________ 

(код,    назва) 
 
 
Схвалено на засіданні кафедри _________________________ 
                  (назва кафедри) 
Протокол № __ від ___________20__ р. 
Завідувач кафедри __________________   ___________    ___________ 
     (назва кафедри)               (підпис)                  (ПІБ) 
Схвалено на засіданні методичної комісії напряму (науково-методичної ради 

ННІ)_____________________________________________________________________ 
      (назва напряму чи спеціальності) 
Протокол № __ від __________20__ р. 
Голова методичної комісії напряму (науково-методичної ради ННІ) 
_______   ________________ 
 (підпис)                    (ПІБ) 
 
 
 
 
 
 

Львів – 20__ 
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Додаток 2 
 

Рекомендований розподіл тестових контрольних завдань у білеті ККР за рівнями 
складності та кількістю балів 

 
 

Рівень 
склад-
ності 

Кількість 
тестових 

контрольних 
завдань ККР 

Кількість балів 
за одне тестове 
контрольне 
завдання ККР 

Розподіл балів 
в одному 
білеті 

Різновид тестових контрольних 
завдань 

І 20 – 30 2 – 3 балів 60 
– з вибором однієї або кількох 
правильних відповідей 

ІІ 5 – 10 4 – 8 балів 40 

– з вибором кількох правильних 
відповідей 
– на встановлення відповідності 
– на встановлення правильної 
послідовності 
 на обчислення (задачі на 1 – 3 дії) 
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Додаток 3 
 

Проректору 
Національного університету 

“Львівська політехніка” 
____________________________ 

(ПІБ) 

голови методичної комісії 
___________________________ 

(напрям) 
____________________________ 

(ПІБ) 
 
 

ПОДАННЯ 
 

Відповідно до наказу Ректора №______ від __________20__ р.  в ____________ 
                                                    (ННІ) 
планується проведення оцінювання залишкових знань студентів ОКР “бакалавр” з 
таких навчальних дисциплін: 

 
Напрям ________________        _______________________________ 

                                             (шифр)       (назва) 
 

№ 
з/п 

Навчальна 
дисципліна 

Цикл 
дисцип- 
лін 

Курс Група 

Кафедра, 
за якою 
закріплена 
дисципліна 

Примітка1 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

 
  
Голова методичної комісії ____________________   ____________________ 
                (підпис)   (ПІБ) 
 
Дата          

                                                
1 У стовпці “примітка” можуть зазначатися пропозиції кафедри, студенти якої будуть 

виконувати ККР, щодо розкладу (дати, часу та місця) проведення ККР. 
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          Додаток 4 
 

Проректору 
Національного університету 

“Львівська політехніка” 
______________________________ 

(ПІБ) 

голови науково-методичної ради 
______________________________ 

(ННІ) 
______________________________ 

(ПІБ) 
 

ПОДАННЯ 
 
 

Відповідно до наказу Ректора №______ від __________20__ р.  в ____________ 
                                                    (ННІ) 
планується проведення оцінювання залишкових знань студентів ОКР “спеціаліст” та 
“маґістр” з таких навчальних дисциплін: 

 

№ 
з/п 

Шифр  
спеціаль-
ності 

Назва 
спеціальності 

Назва 
навчальної 
дисципліни 

Група 

Кафедра, 
за якою 
закріп-
лена 

дисцип-
ліна 

Дата, час 
та місце 
про-

ведення 
ККР 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        

 
Голова методичної комісії ____________________   ____________________ 
                (підпис)   (ПІБ) 
 
Дата          
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Додаток 5 
 
 

Національний університет “Львівська політехніка” 
Інститут _______________________________________ 

         (назва ННІ) 
 
 

ВІДОМІСТЬ № ________ 
КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

 
Навчальна дисципліна _____________________________________________ 
 
Група_______________ .             Студентів у групі _____________ 
 
Лектор __________________________ 
 
ККР проводив ____________________       Кафедра______________________ 
 

Оцінка ККР 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ініціали 
студента 

№ 
залікової 
книжки 

Оцінка 
останнього 
семестрового 
контролю 

(за національною 
шкалою) 

за 100-
бальною 
шкалою 

за 
націонал. 
шкалою 

Підпис 
викла-
дача 

1 2 3 4 5 6 7 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       

 
 
 
      

 
Останній 

семестровий  
контроль 

Комплексна 
контрольна 
робота 

Не з’явилося   
З’явилося    
Відмінно   
Добре   
Задовільно   
Незадовільно   

 
 
 
Директор (декан)   Дата  
   
Завідувач кафедри 

(підпис) (ПІБ)  
Дата  

  
Викладач 

(підпис) 

 

(ПІБ)  
Дата 

 

 (підпис)  (ПІБ)    
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Додаток 6 
 

Зразок оформлення студентами титульної сторінки ККР 
 

Національний університет “Львівська політехніка” 
 

Інститут _______________________________________ 
         (назва ННІ) 

 

 

Талон відповідей 

комплексної контрольної роботи 
 

 
з навчальної дисципліни ______________________________ 

                                         (назва дисципліни) 

студента групи ________________ 
                                         (абревіатура групи та номер) 

 
                       ________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

Тест № _______ 
_______________   ____________________ 

                            (дата написання ККР)         (особистий підпис студента)  

 

№ запитання2 Варіант правильної відповіді2 Оцінка, бали3 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 Разом: 

 
 

 

 
 

                                                
2 Заповнює студент під час виконання роботи. 
3 Заповнює викладач після перевірки роботи. 
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ПОЛОЖЕННЯ
про організацію і контроль

позааудиторної самостійної роботи студентів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Самостійна робота студента є одним із способів активного, цілеспрямованого
набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою його підготовки як фахівця,
забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної діяльності, інтерес до творчої роботи,
здатність вирішувати наукові та практичні завдання.

1.2. Це положення визначає вимоги, умови, роль (завдання й відповідальність) учасників
навчального процесу і підрозділів Національного університету “Львівська
політехніка” (надалі – Університет) щодо організації та проведення позааудиторної
самостійних навчальної і творчої робіт студентів та їх контролю.

1.3. Положення  розроблене відповідно до закону України “Про вищу освіту”,
“Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі”
(наказ МОН № 450 від 07.08.1993 р.), “Тимчасового положення про організацію
навчального процесу в кредитно-модульній системі організації підготовки фахівців”
(наказ МОН № 48 від 23.01.2004 р.), “Тимчасового положення про оцінювання
знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації
навчального процесу” (наказ ректора № 115-03 від 22.09.2008 р.).

1.4. Концептуальними засадами організації самостійної роботи студентів є:
1.4.1. Перехід від інформативного навчання до навчання, спрямованого на
досягнення конкретних практичних результатів, залучення студентів до активної
творчої роботи, зорієнтованої на вирішення проблемних ситуацій в науковій,
проектувально-конструкторській та підприємницькій діяльності;
1.4.2. Переорієнтація студента з пасивного користувача знаннями до активного,
який  уміє  використовувати їх в конкретних практичних ситуаціях, може
сформулювати проблему, аналізувати шляхи її вирішення, знаходити оптимальний
результат;
1.4.3. Формування соціально активної, творчо самостійної особистості, з
професійною та соціальною мобільністю, здатної до саморозвитку, групової роботи,
самонавчання, інноваційної діяльності, комплексного вирішення практичних
інженерних завдань.

1. 5.     Позааудиторна самостійна робота студента (надалі – СР студента) – це форма
організації навчального процесу – самостійні навчальна та творча роботи, які
виконуються у позааудиторний (вільний від обов’язкових навчальних занять)
час за завданням і під методичним керівництвом викладача, але без його
безпосередньої участі.
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1.6. Сумарний обсяг аудиторної і позааудиторної СР студента становить 54 години на
тиждень.

1.7. Обсяг СР студента з кожного модуля (навчальної дисципліни) регламентує навчальний
план і повинен становити від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу студента,
відведеного для вивчення модуля, а її зміст визначається робочою навчальною
програмою, методичними матеріалами, завданнями і рекомендаціями викладача.

1.8. Основні види СР студента:
– опрацювання навчального матеріалу (за конспектом лекцій, навчально-методичною
і науковою літературою), пошук інформації в бібліотеках, мережі Інтернет,
використання баз даних інформаційно-пошукових та довідникових систем;
– підготовка до виконання лабораторних, практичних занять, опрацювання
інструкцій і методичних рекомендацій, оформлення звітів;
– підготовка доповідей, рефератів, звітів;
– виконання індивідуальних (розрахункових та розрахунково-графічних, навчально-
дослідних тощо) завдань;
– виконання завдань під час проходження практик;
– самооцінювання знань і умінь із модулів (навчальних дисциплін);
– творча робота студентів (у тому числі під час виконання курсових, дипломних
робіт, написання статті тощо);
– інші види СР, спеціальні для конкретного модуля (навчальної дисципліни), напряму
чи спеціальності (наприклад, переклад та опрацювання іншомовних видань).

1.9. СР студент може виконувати у бібліотеці, навчальних кабінетах, лабораторіях,
комп’ютерних класах тощо.

1.10. Виконання студентом СР передбачає, за необхідності, отримання консультацій або
допомоги відповідного фахівця.

1.11. Навчальний матеріал модуля (навчальної дисципліни), передбачений робочою
навчальною програмою для засвоєння студентом у процесі СР, виноситься на
поточний і підсумковий контроль поряд  з  навчальним матеріалом, який
опрацьовувався під час аудиторних занять.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ СР СТУДЕНТІВ

2.1. Організація СР студентів передбачає:
– планування обсягу, змісту, завдань, форм і методів контролю СР, розроблення
навчально-методичного забезпечення;
– виконання студентом запланованої СР;
– контроль та оцінювання результатів, їх систематизацію, оцінювання ефективності
виконання студентом СР.

2.2. Координацію планування, організації і контролю СР студентів в університеті
забезпечують Науково-методична рада Університету та науково-методичні ради
навчально-наукових інститутів.

2.3. Планування, організацію і контроль СР студентів на кафедрах забезпечують
викладачі, завідувачі кафедр та методичні комісії напрямів (спеціальностей).

2.4. Планування СР студентів здійснюють відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки фахівців, навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни.
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2.5. Безпосередню організацію СР студентів, формування змісту, керівництво нею,
контроль та оцінювання результатів її виконання здійснює викладач модуля
(навчальної дисципліни) з урахуванням завдань і термінів навчання, змісту і
специфіки модуля, інтересів студентів тощо.

2.6. Планування обсягу часу на різні види СР студента з модуля (навчальної дисципліни)
здійснює викладач, який емпірично (на підставі спостережень за виконанням
студентами аудиторної самостійної роботи, їх опитування про затрати часу на те чи
інше завдання, хронометражу власних затрат часу з урахуванням коефіцієнта
поправки на рівень знань та умінь студентів) визначає затрати часу на самостійне
виконання студентами конкретних навчальних завдань. За сукупністю завдань, а
також з врахуванням наявності, доступності та якості навчально-методичного,
матеріально-технічного забезпечення навчального процесу визначається обсяг часу
на СР студентів з модулів (навчальних дисциплін).
Загальний обсяг завдань на самостійне опрацювання не повинен перевищувати
кількості передбачених навчальними планами годин на СР.

2.7. Пропозиції викладачів щодо обсягу часу на СР з кожного модуля (навчальної
дисципліни) затверджуються на засіданні методичної комісії базового напряму
(спеціальності), де, за необхідності, можуть вноситись зміни з урахуванням рівня
складності та обсягу модуля.

2.8. Види завдань для СР студентів, їх зміст і характер повинні бути варіативними,
диференційованими, враховувати специфіку напряму, спеціальності, модуля
(навчальної дисципліни), індивідуальні особливості студента.

2.9. Видача завдань студентам на самостійне опрацювання повинна супроводжуватись
методичними рекомендаціями та настановами щодо мети завдання, його змісту,
термінів виконання, приблизного обсягу роботи, основних вимог до результатів
роботи та звіту, а також критеріями оцінювання виконаної роботи.

2.10. Завдання на СР студента можуть передбачати їхнє виконання індивідуально або
колективно (творчими групами).
Завдання доцільно формувати так, щоб студенти набували досвід комплексного
виконання  завданння реального проектування  з розподілом функцій і
відповідальності між учасниками колективу.

3. ЗАВДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
УНІВЕРСИТЕТУ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СР СТУДЕНТІВ

3.1. Викладач:
У робочій навчальній програмі з конкретного модуля (навчальної дисципліни)
викладач визначає розділи, теми, окремі питання, які виносяться на самостійне
вивчення, а також окремі задачі, практичні завдання тощо, які дають змогу розвинути
навики та уміння, пов’язані з професійною діяльністю майбутнього фахівця,
встановлює форми і методи контролю результатів:
– розробляє робочі навчальні програми дисциплін, у яких зазначає розділи, теми,
окремі питання, які виносяться на самостійне вивчення, а також окремі задачі,
практичні завдання тощо, що дають змогу розвинути навики та уміння, пов’язані з
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професійною діяльністю майбутнього фахівця, встановлює форми і методи
контролю результатів;
– розробляє підручники, посібники, методичні матеріали як в друкованому, так і в
електронному вигляді, які повинні містити контрольні питання і тести, що дають
змогу кожному студенту самому оцінити рівень засвоєння матеріалу, передбаченого
робочою навчальною програмою;
– розробляє завдання для СР студентів, теми рефератів та доповідей, теми курсових
проектів (робіт), методичні рекомендації щодо їх виконання, приклади оформлення
індивідуальних завдань тощо;
– інформує студентів про мету, засоби, терміни виконання, форми контролю та
критерії оцінювання результатів СР студентів;
– допомагає формувати навики роботи студента з підручниками і науковою
літературою, а також навики самоконтролю результатів виконаної роботи;
– консультує студентів з питань виконання СР;
– контролює СР студентів, аналізує її виконання, оцінює результати та виробляє
рекомендації щодо удосконалення СР.

3.2. Кафедра:
– організовує кадровий, матеріально-технічний та інформаційний супровід СР студентів;
– контролює організацію викладачами СР студента;
– розробляє навчально-методичні матеріали для виконання студентами СР;
– планує та контролює подання електронного методичного забезпечення у системі
віртуального навчального середовища;
– здійснює зв’язок з бібліотекою щодо навчально-методичного забезпечення модулів
(навчальних дисциплін), закріплених за кафедрою, формує замовлення на придбання
необхідних підручників і навчальних посібників.
Звіти викладачів про організацію і результативність організованої ними СР
систематично заслуховують на засіданнях кафедр з метою обміну досвідом і
вдосконалення організації СР.

3.3. Бібліотека:
– комплектує бібліотечний фонд навчальною, методичною, науковою, довідковою і
художньою літературою, а також періодичними виданнями відповідно до навчальних
планів і робочих навчальних програм дисциплін, у тому числі на електронних носіях;
– організовує доступ до основних інформаційних освітніх ресурсів, баз даних, у тому
числі бібліографічних;
– організовує доступ  через мережу Інтернет до бібліотечних фондів та
інформаційних ресурсів.

3.4. Центр інформаційного забезпечення:
– забезпечує функціонування та адміністрування програмних систем (зокрема
віртуального навчального середовища) для навчального процесу, як інструмента
для організації і контролю СР студентів;
– проводить курси підвищення кваліфікації з  розроблення електронного
методичного забезпечення СР студентів;
– здійснює реєстрацію та надання доступу викладачам університету і студентам до
системи віртуального навчального середовища.
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4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ
ТВОРЧОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Творча самостійна робота студента передбачає його участь у науково-дослідній,
дослідно-конструкторській чи науково-методичній роботі, творчих наукових
конкурсах і олімпіадах, підготовці та виступах на конференціях, підготовці та
публікації тез доповідей і наукових статей тощо.

4.2. Основними принципами організації творчої роботи студентів є:
– комплексність, яка полягає в інтеграції навчально-виховного та наукового процесів;
– послідовність в засвоєнні принципів, методів і технологій наукових досліджень
відповідно до етапів освітнього процесу;
– використання різноманітних форм організації творчої роботи;
– використання різноманітних форм морального та матеріального стимулювання
виконавців творчої роботи.

4.3. Творча робота студентів передбачає:
– індивідуальну чи групову участь студентів у виконанні держбюджетної чи
госпдоговірної наукових тематик, в межах творчої співпраці, державних чи
міжвузівських грантів, а також у робіт, які виконуються на кафедрах, у лабораторіях;
– роботу в студентських конструкторських, проектних, технологічних, науково-
інформаційних, економічних та інших бюро, у творчих майстернях та студіях;
– просвітницьку роботу з розповсюдження знань в галузі науки, техніки і культури;
– участь в конференціях, конкурсах науково-дослідних, прикладних робіт, мистецьких
конкурсах, олімпіадах.

4.4. Організація окремих видів творчої роботи регламентується чинними в Університеті
положеннями.

5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СР СТУДЕНТА

5.1. СР студента повинна бути забезпечена відповідними методичними матеріалами:
– робочою навчальною програмою дисципліни;
– підручниками, навчальними посібниками;
– конспектами лекцій з модулів (навчальних дисциплін);
– методичними рекомендаціями для самостійного вивчення матеріалу з модулів
(навчальних дисциплін), які повинні містити рекомендації щодо терміну, обсягу
засвоєння матеріалу із зазначенням навчальних і наукових видань, питання для
самоконтролю, тести, контрольні завдання, приклади оформлення самостійної
письмової роботи;
– методичними рекомендаціями до виконання курсових, дипломних робіт (проектів),
які визначають тему, мету, хід дослідження, містять список рекомендованої наукової
та методичної літератури;
– тестами для самоконтролю та іншими видами тестування знань студентів;
– програмами і методичними рекомендаціями до проведення навчальних і виробничих
практик, які розробляють за навчальними планами з кожного виду практики;
– електронним навчально-методичним комплексом дисципліни, представленим у
віртуальному навчальному середовищі.
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Методичні матеріали повинні знаходитися на кафедрі в електронному вигляді і на
твердих носіях.

6. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
СР СТУДЕНТА

6.1. СР студента супроводжується систематичним контролем та оцінюванням її
результатів. Важливим мотиваційним чинником є використання ефективних форм
контролю знань, що спонукають до змагання, самовдосконалення.
Контроль СР студента та оцінка її результатів охоплює: контроль та оцінювання
викладачами та самоконтроль і самооцінювання студентом.

6.2. Контроль результатів СР студента може здійснюватися під час аудиторних занять
або поза ними, у письмовій, усній або змішаній формі з поданням результату СР
студента або у формі тестування.

6.3. Для оцінювання результатів СР студента можна використовувати такі критерії:
– відповідність результатів навчання вимогам робочої навчальної програми
дисципліни;
– уміння студента використовувати теоретичні знання під час виконання практичних
завдань;
– точність і оригінальність рішень;
– наявність елементів дослідження;
– творчий підхід до виконання поставленого завдання, роботи;
– обґрунтованість, грамотність, логічність і послідовність відповідей на запитання;
– навики ведення записів (формування реферату, доповіді, виступу на семінарі);
– уміння опрацьовувати інформаційні джерела;
– оформлення матеріалу відповідно до вимог нормативних матеріалів;
– виконання завдання відповідно до встановлених термінів.
Під час розроблення критеріїв оцінювання СР студента потрібно враховувати
специфіку кожної навчальної дисципліни.
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ПОЛОЖЕННЯ 
про надання платних освітніх послуг 
з вивчення студентами окремих модулів  

(навчальних дисциплін) 
понад обсяги, встановлені навчальними планами 

 
1. ВСТУПНА ЧАСТИНА 

1.1. Це Положення розроблено з урахуванням вимог чинних нормативних документів, 
а саме: 
– Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та 
закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” 
від 27 серпня 2010 р. № 796; 

– спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 
Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України “Про затвердження 
порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними 
закладами” від 27.07.2010 р. № 736/902/758; 

– наказу Міністерства освіти і науки України “Про впровадження кредитно-
модульної системи організації навчального процесу” від 30 грудня 2005 р. № 774; 

– “Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-
модульній системі підготовки фахівців”, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України  від 23 січня 2004 р. №48; 

– наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження норм часу для 
планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 
наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних  працівників  
вищих  навчальних  закладів”  від 7 серпня 2002 р. № 450; 

– наказу Міністерства освіти і науки України “Про затвердження положення про 
організацію екстернату у вищих навчальних закладах України” від 8 грудня 1995 р. № 340; 

– внутрішніх нормативних документів Національного університету “Львівська 
політехніка”, зокрема, Тимчасового положення про оцінювання знань та визначення 
рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу, 
Тимчасового положення про організацію поточного і семестрового контролю знань 
студентів, які навчаються за ОПП підготовки спеціаліста та магістра, Положення про 
міжнародну академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-
педагогічних та наукових працівників, Положення про організацію навчального 
процесу екстернів на кафедрах навчально-наукових інститутів Національного 
університету “Львівська політехніка”. 
1.2. Це положення регламентує процедуру надання Національним університетом 

“Львівська політехніка” платних освітніх послуг у кредитно-модульній системі 
підготовки фахівців з факультативного вивчення студентами усіх освітньо-
кваліфікаційних рівнів окремих модулів (навчальних дисциплін), зокрема випадки, 
передбачені п. 4.15 Тимчасового положення про систему оцінювання знань та 
визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі підготовки фахівців та 
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п. 3.7 Тимчасового положення про організацію поточного і семестрового контролю 
знань студентів, які навчаються за ОПП підготовки спеціаліста та магістра. 

1.3. У межах платних освітніх послуг, які надає Університет у сфері освітньої 
діяльності, студент має право на: 

1.3.1. Вивчення додаткових, вибраних за власним бажанням, модулів (навчальних 
дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальним планом. 

1.3.2. Отримання консультацій та виконання індивідуальних завдань понад обсяги, 
встановлені навчальним планом, з одного або двох модулів (навчальних 
дисциплін), з яких він не атестований. 

1.4. Граничним терміном атестації студента з окремих модулів (навчальних 
дисциплін) є останній день тижня, який передує семестровому контролю (згідно 
з графіком навчального процесу). Якщо вивчення модулів (навчальних 
дисциплін) здійснюється студентом під час його навчання в останньому семестрі 
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, атестація 
студента з цих модулів (навчальних дисциплін) повинна бути закінчена за тиждень 
до початку роботи Державної екзаменаційної комісії, регламентованого графіком 
навчального процесу цього семестру. 

1.5. Вивчення модулів (навчальних дисциплін), вказаних у п. 1.3 цього Положення, 
передбачає формування або коригування індивідуального навчального плану 
студента, яке відбувається доповненням його індивідуального навчального 
плану на наступний навчальний семестр модулями (навчальними дисциплі-
нами), з яких він не атестований або вибрав за власним бажанням і хоче додат-
ково вивчити понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами. 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ МОДУЛІВ 
(НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН) 

2.1. Організація вивчення окремих модулів (навчальних дисциплін), передбачених  
пп. 1.3.1, складання екзаменів та диференційованих заліків з них, а також 
отримання консультацій з модулів (навчальних дисциплін), вказаних у пп. 1.3.2, 
здійснюється за правилами, передбаченими Положенням про організацію 
навчального процесу екстернів на кафедрах навчально-наукових інститутів 
Національного університету “Львівська політехніка”. 

2.2. Студент, який бажає вивчити окремі модулі (навчальні дисципліни) або отримати 
консультації, пише на ім’я Ректора Університету заяву з проханням надати йому 
платну послугу в сфері освітньої діяльності та подає цю заяву директору 
навчально-наукового інституту (форми заяв наведені в додатках 1, 2). 

2.3. Директор навчально-наукового інституту, візуючи заяву, надає згоду на додаткове 
вивчення окремих модулів (навчальних дисциплін) або отримання студентом 
консультації. 

2.4. Деканат навчально-наукового інституту упродовж тижня після закінчення терміну 
роботи комісій формує пакет заяв студентів з проханнями щодо надання 
платних послуг у сфері освітньої діяльності, реєструє їх у відповідному журналі 
та передає в деканат екстернату. 

2.5. Деканат екстернату укладає зі студентом угоду щодо надання йому платних 
послуг у сфері освітньої діяльності (додатки 3, 4) та складає для нього 
індивідуальний кошторис. 

2.6. Студент зобов’язаний протягом тижня після дати укладення угоди внести в касу 
Університету кошти, передбачені індивідуальним кошторисом, і подати в 
деканат екстернату документ, який засвідчує таку проплату. 
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2.7. Декан екстернату готує проект наказу про надання студенту платних послуг у 
сфері освітньої діяльності. Підписаний Ректором наказ є підставою для 
формування або коригування індивідуального навчального плану студента. 

2.8. Після реєстрації наказу деканат навчально-наукового інституту, в якому 
навчається студент, коригує його індивідуальний навчальний план. 

2.9. Протягом тижня після реєстрації наказів деканат навчально-наукового інституту 
формує та передає в деканат екстернату список викладачів, рекомендованих 
кафедрами для роботи в екстернаті зі студентами, яким надають платні освітні 
послуги. 

2.10. Деканат екстернату оформляє на погодинну оплату викладачів, рекомендованих 
кафедрами для роботи в екстернаті. 

2.11. Після успішного складання студентом екзаменів або диференційованих заліків із 
модулів (навчальних дисциплін), вказаних у пп. 1.3.1, деканат екстернату 
передає в навчально-науковий інститут, у якому студент проходить навчання, 
відомість із вказанням оцінок у 100-бальній, державній та ECTS-шкалі 
оцінювання знань. 

2.12. Складання екзаменів або диференційованих заліків із модулів (навчальних 
дисциплін), вказаних у пп. 1.3.2, з яких студент був не атестований, 
здійснюється до початку семестрового контролю згідно з графіком навчального 
процесу в навчально-науковому інституті, в якому студент навчається. 

Студента, який має одну або дві академічні заборгованості з цих модулів (навчальних 
дисциплін), не допускають до семестрового контролю та відраховують з 
Університету як такого, що не виконав навчального плану. 

3. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 
3.1. Семестрові оцінки з модулів (навчальних дисциплін), які студент вибрав за 

власним бажанням та додатково вивчав понад обсяги, встановлені навчальним 
планом і програмою, не враховують під час розрахунку семестрової рейтингової 
оцінки студента та його рейтингової оцінки. 

3.2. Студенти, які вивчають модулі (навчальні дисципліни), з яких вони не були 
атестовані, не беруть участі в конкурсних відборах (на вибіркові блоки під 
майбутні спеціальності, на навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем 
та спеціальностями тощо) до успішної атестації з цих модулів (навчальних 
дисциплін). Конкурс між цими студентами на місця, які залишилися після 
конкурсних відборів, ведеться на підставі їхніх рейтингових оцінок. 

3.3. У разі організації додаткового вивчення модулів (навчальних дисциплін) формування 
або коригування індивідуального навчального плану студента повинно бути 
закінчено протягом двох тижнів після закінчення терміну роботи комісій. 

3.4. Це положення у частині, що стосується вивчення модулів (навчальних 
дисциплін), вказаних у пп. 1.3.2, не поширюється на модулі (навчальні 
дисципліни), які вивчає студент під час його навчання в останньому семестрі 
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”. 
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Додаток 1  

 
РЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 
ДО НАКАЗУ 
 
Проректор   від _______________________________________________ 

      (прізвище) 
__________________________________________________________________________ 

(ім’я, по батькові) 
“_____” _________20___р. 

 
Студента групи _______________ Інституту_______________ 
ОКР  бакалавр       спеціаліст магістр 

(потрібне підкреслити) 
Напрям (спеціальність) ____________________________ 
№ залікової книжки ________________________________ 

 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу надати мені платні освітні послуги з вивчення окремих модулів 
(навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальним  планом, за екстер-
натною формою навчання. 

1. Назва модуля (навчальної дисципліни) 
                            
                            

 
Кафедра ________________________ 
 
2. Назва модуля (навчальної дисципліни) 

                            
                            

 
Кафедра ___________________________ 
 
“____” _____________ 20___ р. Підпис ____________________ 
 

Прошу надати платну освітню  
послугу з вивчення модулів  
(навчальних дисциплін) 
 
Директор навчально-   Декан ІДН 
наукового інституту ________ (__________)              ________ (__________) 

(підпис)         (прізвище)                                   (підпис)         (прізвище) 
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Додаток 2  
 

РЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

ДО НАКАЗУ 
 
Проректор   від _______________________________________________ 

      (прізвище) 
__________________________________________________________________________ 

(ім’я, по батькові) 
“_____” _________20___р. 

 
Студента групи _______________ Інституту_______________ 
ОКР  бакалавр       спеціаліст магістр 

(потрібне підкреслити) 
Напрям (спеціальність) ____________________________ 
№ залікової книжки ________________________________ 

 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу надати мені платні освітні послуги у формі консультацій з таких 
модулів (навчальних дисциплін) за екстернатною формою навчання. 

1. Назва модуля (навчальної дисципліни) 
                            
                            

 
Кафедра ________ 
 
2. Назва модуля (навчальної дисципліни) 

                            
                            

 
Кафедра ___________________________ 
 
“____” _____________ 20___ р. Підпис ____________________ 
 

Прошу надати платну освітню  
послугу у формі консультацій  
з модулів (навчальних дисциплін) 
 
 
Директор навчально-   Декан ІДН 
наукового інституту ________ (__________)              ________ (__________) 

(підпис)         (прізвище)                                   (підпис)         (прізвище) 
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Додаток 3 

 
 

Ф.3. (Фіз. особа) 
ІНСТИТУТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

ЕКСТЕРНАТ 
 
 

ДОГОВІР № _____ 
про платні послуги 

 
 
м. Львів     “_____”__________20___ р. 
 
Студент ____________________________________________ групи ______  
   (прізвище, ім’я, по батькові) 

навчально-наукового інституту ____________ за напрямом підготовки (спеціальністю) 
__________________________________________________________________________ 

(шифр та назва) 
 
(надалі Замовник), з однієї сторони, і Національний університет “Львівська 
політехніка” в особі Ректора (надалі Виконавець), з іншої сторони (надалі Сторони), 
уклали цей договір про таке: 
 

1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику платні освітні 
послуги у вигляді вивчення навчальних дисциплін за кошти фізичної особи 
відповідно до Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами 
окремих модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними 
планами. 

2. Замовник зобов’язується оплатити виконавцю кошти за надання освітньої 
послуги протягом тижня після підписання цього договору. 

3. Вартість платних освітніх послуг визначається індивідуальним кошторисом, 
який є невід’ємним додатком цього договору. 

4. Вартість додаткової освітньої послуги встановлюється на термін, визначений 
п. 6 цього договору, і не може змінюватися. 

5. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором Сторони 
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

6. Термін чинності договору: до “___”____________ 20___ р. 
 
 
 
 
 
 
 
 

313



 

 

 
КОШТОРИС НА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
 

Назва              Обсяги навчальної    Вид                 Кафедра 
дисципліни _________      роботи ____________ контролю ____________ _________ 
 
Назва              Обсяги навчальної    Вид                 Кафедра 
дисципліни ______ __      роботи ____________ контролю ____________ _________ 
 

№ 
з/п Види послуг 

Норма 
часу на 
один 

захід, год 

Вартість 
послуги, 
грн/захід 

Кількість 
заходів 
згідно з 
навч. 
планом 

Сума 
оплати, 
грн 

1 2 3 4 5 6 
1 Приймання семестрового 

екзамену 
    

2 Приймання семестрового 
заліку 

    

3 Проведення лабораторних 
робіт з дисципліни 

    

4 Проведення консультацій з 
дисципліни 

    

5 Керівництво виконанням 
курсового проекту 

    

6 Керівництво виконанням 
курсової роботи 

    

7 Усього     
8 Матеріальні та інші витрати 

(30 % від загальної суми 
оплати за надання освітніх 
послуг) 

    

9 Усього до оплати за 
статтями витрат: 

    

 
            “ЗАМОВНИК”                                                          “ВИКОНАВЕЦЬ”        
___________________________                              Ректор  
    (прізвище, ім’я, по батькові )                                                           _______________________  
  
Домашня адреса_____________                              Проректор – головний бухгалтер 
___________________________                              ______________________________ 
 
Телефон  дом.___________                                     Директор Інституту дистанційного  

роб.___________                                      навчання 
_______________________________ 

_________________                                                 Начальник юридичного відділу 
(підпис Замовника)        _______________________________ 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Перепідготовка спеціалістів – це професійне навчання, яке дає можливість отримати
іншу  спеціальність  на  основі раніше здобутого  освітньо-кваліфікаційного  рівня
“Спеціаліст”.

1.2.  Організацію перепідготовки спеціалістів у Національному університеті “Львівська
політехніка” (надалі Університет) проводять відповідно до закону України “Про
вищу освіту” та “Положення про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах України”, а також інших нормативних документів Міністерства
освіти і науки України.

1.3. Перепідготовку спеціалістів здійснюють за кошти фізичних та юридичних осіб за
заочною формою навчання на підставі укладених угод за спеціальностями, які
ліцензовані та акредитовані в Університеті.

1.4. Організовує, супроводжує та контролює перепідготовку спеціалістів деканат
перепідготовки спеціалістів Навчально-наукового Інституту післядипломної освіти
(ІПДО).

1.5. Навчальний процес з перепідготовки спеціалістів здійснюють кафедри базових
навчально-наукових інститутів.

1.6. Відповідальність за виконання навчального плану з перепідготовки спеціалістів
несуть особи, що проходять перепідготовку (слухачі).

2. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

2.1. На перепідготовку спеціалістів зараховують громадян України, а також іноземців
та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і мають
повну вищу освіту.

2.2. Особи, які вступають на перепідготовку до Навчально-наукового інституту
післядипломної освіти, подають в приймальну комісію Університету особисто
заповнену заяву на ім’я  Ректора університету, в якій вказують  освітньо-
кваліфікаційний рівень, форму навчання, спеціальність, яку планують здобувати.
До заяви вступники додають документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста державного взірця; медичну довідку за формою 086-о; витяг з

ПОЛОЖЕННЯ
 про перепідготовку спеціалістів

в Національному університеті “Львівська політехніка”
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трудової книжки (для осіб із стажем практичної роботи); 6 (шість) фотокарток
розміром 3х4 см; ксерокопію довідки Державної податкової адміністрації про
присвоєння ідентифікаційного номера; ксерокопію перших двох сторінок паспорта.

2.3. Приймання документів від вступників на перепідготовку проводиться ІПДО два
рази на рік: у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди, а їх зарахування на навчан-

ня – у вересні та відповідно у лютому місяці.
2.4. Вступників на навчання зараховують наказом по Університету за результатами

конкурсного відбору, який проводять на підставі оцінок середнього бала,
визначеного за усіма оцінками із додатка до диплома спеціаліста, та на підставі
укладеної угоди. Кількість місць для зарахування на навчання визначають за
ліцензованим обсягом набору.

2.5. Особи, які мають документ про освіту закордонного зразка і бажають проходити
перепідготовку в Національному університеті “Львівська політехніка” за іншою
спеціальністю, повинні його нострифікувати. Для цього їм необхідно звернутися в
Комісію з нострифікації Департаменту міжнародних зв’язків Міністерства освіти і
науки України для отримання документа, що підтверджує освіту, одержану за
кордоном.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Навчальний план

3.1. Перепідготовку спеціалістів проводять за навчальними планами, які формують на
підставі чинних в Університеті навчальних планів підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та “спеціаліст” відповідних напрямів і
спеціальностей денної форми навчання з врахуванням раніше вивчених вступниками
навчальних дисциплін під час здобуття першої вищої освіти, за погодженням з
кафедрами фахової підготовки.

3.2. Залежно від сумарного обсягу навчальних годин сформованого навчального плану,
термін перепідготовки спеціалістів може становити від 2 до 3-х років.

3.3. Навчальний план формують з врахуванням того, що сумарний обсяг навчальних
годин в навчальному році не повинен перевищувати 2160 годин, або 60 кредитів
ЕСТS.

3.4. Кожен навчальний рік розбивають на три триместри (осінній, зимовий, та весняний)
з обсягом навчального навантаження слухача 720 год, або  20 кредитів ЕСТS .

3.5. Для проведення аудиторних занять (лекцій, лабораторних і практичних занять) в
навчальному плані передбачають не менше 4 год на кожні 36 год обсягу навчальних
годин дисципліни.
Розподіл аудиторних годин на лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття
проводять для кожної дисципліни пропорційно до кількості цих годин, передбачених
навчальним планом денної форми навчання на такі самі види занять.
Контрольні роботи планують передусім з тих навчальних дисциплін, з яких
навчальним планом денної форми навчання передбачені  комплексні контрольні чи
комплексні розрахункові роботи, а також з тих дисциплін, для яких формою
підсумкового контролю знань є диференційований залік та не передбачені
лабораторні заняття.
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Курсові роботи та проекти планують з навчальних дисциплін, з яких вони є в
навчальних планах денної форми навчання. Для дисциплін, з яких передбачено курсові
роботи чи проекти, які слухачі виконують в тому самому семестрі, що вивчаються
дисципліни, контрольні роботи не планують.

3.2. Графік навчального процесу

3.6. Графік навчального процесу – це документ, який відображає початок та кінець
навчального року та терміни проведення протягом нього настановних, лабораторно-
практичних та заліково-екзаменаційних сесій, а також тижні самостійної роботи
слухачів  відповідно до чинного навчального плану.

3.7. Настановні, лабораторно-практичні та заліково-екзаменаційні сесії передбачають у
кожному триместрі.

3.8. Настановні сесії проводять на початку кожного триместру у вигляді лекційних
занять. Під час настановної сесії слухачі отримують від викладачів програми
дисциплін, завдання до контрольних робіт та методичні матеріали щодо їх виконання,
завдання до курсових проектів (робіт), а також доступ до навчально-методичних
матеріалів у віртуальному навчальному середовищі університету.

3.9. Лабораторно-практичні сесії проводять наприкінці триместрів. Вони передбачають
проведення практичних, семінарських та лабораторних занять, захист виконаних
контрольних робіт, звітів з лабораторних робіт та курсових проектів і робіт.

3.10. Успішний захист виконаних контрольних та лабораторних робіт є необхідною умовою
для допуску слухача до підсумкового контролю знань з дисципліни.

3.11. У період між настановною та лабораторно-практичною сесіями планують самостійну
роботу слухачів, під час якої вони самостійно вивчають теоретичний матеріал
відповідно до отриманої робочої навчальної програми дисципліни, виконують
контрольні та курсові роботи і проекти.
Виконані контрольні роботи, курсові проекти та курсові роботи слухач здає на
відповідну кафедру для їх перевірки і допуску до захисту. Після завершення
семестру захищені контрольні роботи, курсові проекти та курсові роботи викладач
здає на зберігання уповноваженій кафедрою особі.

3.12. Заліково-екзаменаційні сесії планують в кінці кожного триместру після лабораторно-
практичних сесій. На них здійснюють підсумкові контролі знань з дисциплін.

3.13. Сумарна тривалість сесій в навчальному році повинна відповідати тривалості
регламентованих статтею 216 Кодексу законів про працю додаткових оплачуваних
відпусток і щорічно становитиме більше 40 календарних днів та 15 днів додаткової
відпустки без збереження заробітної плати.

3.3. Проведення навчального процесу

3.14. Навчальний процес проводять за робочими навчальними програмами дисциплін,
які формують викладачі кафедр та затверджують науково-методичні ради базових
навчально-наукових інститутів.

3.15.  Для організації роботи з слухачами наказом по Університету призначаються
старости академічних груп.

3.16. Для проведення настановних та лабораторно-практичних сесій деканат складає
розклади аудиторних занять (лекційних, практичних та лабораторних занять),
враховуючи денний 9-годинний навчальний час слухача.
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3.17. Участь слухачів в аудиторних заняттях настановної та лабораторно-практичної
сесій фіксують старости груп в журналах обліку відвідування занять та викладачі
в журналах обліку поточної успішності та відвідування занять.
Журнали обліку відвідування занять старостам груп видають працівники деканату
на початку сесії. У кінці сесії старости груп повертають їх в деканат.

3.18. На сесію слухачі прибувають відповідно до графіка навчального процесу,
одержавши повідомлення або довідку-виклик встановленої форми. Довідка-виклик
відповідно до статті 216 Кодексу законів про працю є підставою для надання
додаткової оплачуваної відпустки  слухачам, які не мають  академічних
заборгованостей за попередній триместр.

3.19. Довідку-виклик для оформлення додаткової оплачуваної відпустки за місцем роботи
на час сесії отримують слухачі за умови подання в деканат довідки з місця роботи.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВИХ КОНТРОЛІВ ЗНАНЬ

4.1. Підсумкові контролі знань з навчальних дисциплін проводять згідно з навчальним
планом у вигляді екзаменів та диференційованих заліків в кінці триместрів під час
заліково-екзаменаційних сесій.

4.2. Терміни проведення підсумкових контролів знань, перелік дисциплін, які виносяться
на них, форми їх підсумкового контролю (заліки чи екзамени), а також терміни
ліквідації академічних заборгованостей регламентує наказ по Університету.

4.3. За наявності поважних причин слухачам  можуть бути надані індивідуальні графіки
складання заліків і екзаменів.

4.4. Для проведення підсумкового контролю  деканат складає розклад проведення заліків
та екзаменів та видає на кафедри або персонально викладачам по два примірники
залікових та екзаменаційних відомостей з кожної навчальної дисципліни.

4.5. Залікові та екзаменаційні відомості з дисциплін формують окремо для кожної групи
слухачів, яких скеровують на підсумковий контроль знань. У відомостях вказують
загальний обсяг навчальної дисципліни у годинах, вид підсумкового контролю знань,
назву кафедри, прізвище та ініціали викладача, який проводитиме підсумковий
контроль знань, термін чинності відомості, а також список слухачів та номер їхніх
залікових книжок.

4.6. Заліки і екзамени приймаються викладачами згідно зі складеним розкладом їх
проведення та отриманими заліковими та екзаменаційними відомостями, а також
за наявності у слухачів залікових книжок. Заповнення відомостей та залікових
книжок слухачів викладач здійснює особисто. Виправлення у відомостях не
допускаються.
Після завершення терміну чинності залікові (екзаменаційні) відомості оформляються
(підписуються викладачем та завідувачем кафедри) і подаються не пізніше
наступного робочого дня після закінчення терміну їх чинності на підпис декану в
деканат перепідготовки спеціалістів.  Один примірник підписаної деканом відомості
залишається в деканаті, інший – повертається на кафедру.
Викладач несе відповідальність за правильне заповнення залікових (екзаменаційних)
відомостей.

4.7. Оцінку знань слухачів під час підсумкових контролів проводять за національною
шкалою (“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”).
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4.8. До підсумкового контролю (екзамену чи заліку) з певної дисципліни викладачі не
допускають  слухачів, які не виконали усіх видів обов’язкових індивідуальних
робіт (контрольних, лабораторних тощо), передбачених навчальним планом та
робочою навчальною програмою дисципліни. У цьому разі в екзаменаційній
відомості напроти прізвища слухача замість оцінки проставляється “н/д” (не
допущений), а в заліковій відомості – “н/а” (не атестований). Запис “н/а” вноситься
у відомість також у разі, коли слухач не подав до захисту курсовий проект чи
курсову роботу.
Слухачу, який  допущений до екзамену і не з’явився для його складання, в
екзаменаційній відомості проставляється “н/з” (не з’явився).
Занесені в екзаменаційну відомість записи “н/д”, “н/а”, а також “н/з”, які не виправдані
відповідними документами (довідкою про хворобу, листом з місця роботи тощо),
трактуються деканатом як незадовільні оцінки.

4.9. Для проведення екзамену викладач готує варіанти однакових за складністю
екзаменаційних білетів або тестів, які повинні охоплювати увесь теоретичний матеріал
навчальної дисципліни , передбачений робочою навчальною  програмою .
Екзаменаційний білет (тести) та критерії оцінювання затверджуються рішенням
кафедри та доводяться викладачами до слухачів під час консультації.

4.10. Екзамен проводять у письмово-усній формі. Обов’язкову письмову компоненту
викладач проводить одночасно для усієї групи слухачів за розкладом екзаменів,
після цього здійснює її перевірку та усне опитування.

4.11. Залік виставляють слухачам за результатами захисту виконаних ними усіх видів
обов’язкових індивідуальних робіт (контрольних, лабораторних тощо), передбачених
навчальним планом та робочою навчальною програмою дисципліни, а також
додаткового контрольного заходу (тесту)  з теоретичного матеріалу.

4.12. Слухач, який за результатами підсумкового контролю  отримав одну або дві
незадовільні оцінки  і який не підлягає умовам відрахування, має право на повторну
другу підсумкову атестацію, тобто на повторне складання заліків та екзаменів у
встановлені терміни за другою екзаменаційною чи заліковою відомістю.
Атестацію слухача, що має академічну заборгованість з дисципліни, здійснюють
викладачі кафедри, за якою закріплена дисципліна.

4.13. Слухач, який за результатами другої підсумкової атестації  отримав  незадовільні
оцінки  і який не підлягає умовам відрахування з Університету, має право на
ліквідацію академічних заборгованостей у встановлені терміни перед екзаменаційною
комісією, сформованою відповідною кафедрою базового навчально-наукового
інституту.
Складання академічних заборгованостей слухачами перед екзаменаційною комісією
проводиться  в усній формі у терміни, встановлені наказом по Університету.
Ліквідація академічних заборгованостей з навчальних дисциплін за другою
екзаменаційною чи заліковою відомістю, а також перед екзаменаційною комісією
може здійснюватись впродовж наступного триместру (до початку заліково-
екзаменаційної сесії).

4.14. Підсумкові контролі знань (заліки та екзамени) з дисциплін навчального плану
поточного навчального року, які були складені поновленими слухачами раніше,
можуть бути перезараховані за заявами слухачів, поданими під час настановної
сесії. Умовами перезарахування є ідентичність назви, обсягу і змісту навчальної

319



дисципліни та відповідність форми підсумкового контролю. В інших випадках слухач
вивчає дисципліну на загальних підставах.
Перезарахування академічних розбіжностей здійснює декан деканату перепідготовки
спеціалістів. Спірні питання щодо перезарахування результатів заліків та екзаменів
вирішує завідувач відповідної кафедри.

4.15. Після завершення навчального року та успішного виконання навчального плану
слухач зобов’язаний подати  в деканат залікову книжку для її звірки із заліково-
екзаменаційними відомостями. Результати звірки залікової книжки затверджує декан
своїм підписом.

5. ПЕРЕВЕДЕННЯ, ВІДРАХУВАННЯ
ТА ПОНОВЛЕННЯ СЛУХАЧІВ

5.1. За успішного виконання навчального плану за навчальний рік та договірних умов
щодо оплати за навчання слухача переводять на наступний курс.

5.2. Допускається переведення слухачів на наступний курс за наявності академічних
заборгованостей з однієї або двох дисциплін за умови їх ліквідації впродовж першого
триместру наступного навчального року (до початку заліково-екзаменаційної сесії).
При невиконанні зазначеної умови слухача відраховують з Університету.

5.3. Слухач, який за результатами підсумкового контролю отримав три і більше
незадовільних оцінок, підлягає відрахуванню з Університету.

5.4. Відрахування слухачів з Університету проводять також при невиконанні ними
договірних зобов’язань.

5.5. Відраховані слухачі мають право на поновлення в Університет на навчання, починаючи
з наступного навчального року.

5.6. В результаті поновлення на навчання можуть виникати академічні розбіжності між
навчальним планом поточного навчального триместру (року), і навчальним планом,
за яким особа навчалась раніше.
Академічні розбіжності включають академічну різницю та академічні розбіжності з
дисциплін.
Академічна різниця – це перелік дисциплін навчального плану за попередні семестри,
які слухач чи особа, що прагне здобути освіту, досі не вивчала.
Академічна розбіжність з дисципліни – це різниця в обсязі (менша кількість навчальних
годин), чи у формі підсумкового контролю (залік – замість екзамену чи звичайний
залік – замість диференційованого). Мінімальна різниця в обсязі дисципліни, яка
викликає академічну розбіжність – 18 навчальних годин (половина кредиту ECTS).
Зміна назви дисципліни без зміни обсягу, форми підсумкового контролю і змісту за
наявності мотивованого висновку відповідної кафедри чи методичної комісії
відповідної спеціальності академічною розбіжністю не вважається.

5.7. Поновлення слухачів на навчання проводять до початку триместру, з якого слухач
був відрахований. Для поновлення на навчання слухач подає відповідну заяву в
приймальну комісію Університету, а деканат встановлює академічні розбіжності,
які слухачу необхідно ліквідувати до початку триместру (навчального року).

5.8. Ліквідація академічних розбіжностей проводиться слухачами на платній основі на
підставі угоди, укладеної слухачем з Університетом, про надання додаткових платних
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освітніх послуг. Загальна кількість дисциплін академічних розбіжностей, яка підлягає
ліквідації, не повинна перевищувати навчального обсягу одного триместру. В
іншому випадку поновлення можливе лише на нижчий рік навчання чи триместр.

5.9. Поновлення особи на навчання здійснюється рішенням приймальної комісії
Університету після ліквідації академічних розбіжностей та укладення договору
про подальше проходження перепідготовки за  кошти фізичних чи юридичних осіб.
На підставі рішення приймальної комісії видають відповідний наказ по Університету.

5.10. Поновлення слухачів на перший триместр не проводять.
5.11.  Переведення слухачів з однієї спеціальності на іншу можливе тільки після закінчення

триместру за умови, що кількість дисциплін академічних розбіжностей не
перевищуватиме кількості дисциплін одного триместру. В інших випадках
переведення слухача може бути здійснене лише на нижчий курс навчання.

6. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ ТА ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ
ПРО ПЕРЕПІДГОТОВКУ

6.1. Cлухачі, які успішно завершили теоретичне навчання, тобто атестовані з усіх
дисциплін навчального плану, допускаються наказом по університету до Державної
атестації, яку відповідно до навчальних планів перепідготовки спеціалістів проводять
у вигляді виконання та захисту дипломних проектів (робіт).

6.2. Для організації дипломного проектування кафедри визначають теми, керівників,
консультантів і рецензентів дипломних проектів (робіт) та подають їх для
затвердження наказом по Університету і доводять до відома слухачів.

6.3. Терміни виконання дипломних проектів (робіт) та їх захистів встановлюються
навчальним планом та графіком навчального процесу і вони  не повинні
перевищувати тривалості додаткової оплачуваної відпустки (чотири місяці), яка
надається слухачам заочної форми навчання відповідно до статті 216 Кодексу законів
про працю для підготовки та захисту дипломного проекту (роботи).

6.4. Захист дипломних проектів (робіт) відбувається перед Державними екзаменаційними
комісіями відповідної спеціальності за затвердженим графіком та на підставі наказу
по Університету про допуск слухачів до Державної атестації.

6.5. Оцінку захисту дипломного проекту (роботи) виставляють за національною шкалою:
“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

6.6. Слухачу, який успішно  захистив дипломний проект (роботу), Державна
екзаменаційна комісія присвоює відповідну кваліфікацію та приймає рішення про
видачу слухачу документа про вищу освіту державного взірця (диплома про
перепідготовку спеціаліста). Разом з дипломом видають додаток до нього, в який
вносять перелік усіх дисциплін згідно з навчальним планом, який діяв під час навчання
слухача, з вказанням обсягу їх навчальних годин та отриманих оцінок за національною
шкалою.

6.7. Слухача, який не подав дипломного проекту (роботи) до захисту або отримав на
захисті незадовільну оцінку, відраховують з Університету з правом повторної (один
раз) державної атестації протягом трьох років після  відрахування. Повторна
державна атестація здійснюється за укладеною угодою про платні освітні послуги
за кошти фізичних чи юридичних осіб.
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ÏÎËÎÆÅÍÍß
ïðî âèêëàäà÷à-êóðàòîðà

³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó

1.     Öå ïîëîæåííÿ ðîçðîáëåíî íà ï³äñòàâ³ “Òèì÷àñîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â êðåäèòíî-ìîäóëüí³é ñèñòåì³ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â”
(çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÌÎÍ Óêðà¿íè â³ä 23.01.04. ¹ 48), “Ðåêîìåíäàö³é ùîäî
ñòðóêòóðè òà âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ñòóäåíòà” (çàòâåðäæåíèõ
íàêàçîì ÌÎÍ Óêðà¿íè â³ä 30.12.05. ¹ 774), ³íøèõ íîðìàòèâíèõ òà ³íñòðóêòèâíèõ
äîêóìåíò³â ÌÎÍ Óêðà¿íè, “Ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ôîðìóâàííÿ îñâ³òíüî-
ïðîôåñ³éíî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ó êðåäèòíî-ìîäóëüí³é ñèñòåì³ îðãàí³çàö³¿
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó”, óêëàäåíèõ ðîáî÷îþ ãðóïîþ óí³âåðñèòåòó (Ëüâ³â:
Âèäàâíèöòâî Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”, 2004).

2.        Îñíîâíèì çàâäàííÿì âèêëàäà÷à-êóðàòîðà ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ñòóäåíòà
(íàäàë³ – êóðàòîðà) º íàäàííÿ êâàë³ô³êîâàíèõ êîíñóëüòàö³é òà ðåêîìåíäàö³é ùîäî
ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ñòóäåíòà òà éîãî ðåàë³çàö³¿
óïðîäîâæ óñüîãî ïåð³îäó íàâ÷àííÿ íà ïåâíîìó îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîìó ð³âí³.

3.       Êóðàòîðîì ìîæå áóòè ïðîâ³äíèé âèêëàäà÷ âèïóñêîâî¿ êàôåäðè, ÿê ïðàâèëî, ïðîôåñîð
àáî äîöåíò, ́ ðóíòîâíî îçíàéîìëåíèé ç âèìîãàìè îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàê-
òåðèñòèê òà ç îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíèìè ïðîãðàìàìè ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ïåâíîãî
îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ ñïîð³äíåíèõ íàïðÿì³â àáî ñïåö³àëüíîñòåé
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â. Êóðàòîðà ïðèçíà÷àþòü íàêàçîì ïî óí³âåðñèòåòó íà ï³äñòàâ³
ïîäàííÿ äèðåêòîðà íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó. Ó ìåæàõ âèêîíàííÿ ñâî¿õ ôóíêö³é
êóðàòîð ï³äïîðÿäêîâàíèé çàñòóïíèêó äèðåêòîðà íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó,
ÿêèé â³äïîâ³äàº çà ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ñòóäåíò³â.

4.     Ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â, ³íäèâ³äóàëüí³ íàâ÷àëüí³ ïëàíè ÿêèõ êóðóº êóðàòîð, íå ìîæå
ïåðåâèùóâàòè ÷èñåëüíîñò³ àêàäåì³÷íî¿ ãðóïè (25–30 îñ³á).

5.      Îñíîâí³ ôóíêö³¿ êóðàòîðà:
5.1.  Îçíàéîìëåííÿ ñòóäåíò³â ç ïðèíöèïàìè êðåäèòíî-ìîäóëüíî¿ ñèñòåìè ï³äãîòîâêè

ôàõ³âö³â òà ç ìîæëèâîñòÿìè ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó
ñòóäåíòà.

5.2. Íàäàííÿ ðåêîìåíäàö³é òà êîíñóëüòàö³é ñòóäåíòàì ùîäî ôîðìóâàííÿ ¿õí³õ
³íäèâ³äóàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â.

5.3. Íàäàííÿ ðåêîìåíäàö³é òà êîíñóëüòàö³é ñòóäåíòàì ùîäî çàïèñó íà âèâ÷åííÿ
êîíêðåòíèõ ìîäóë³â (íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í).

5.4. Êîíòðîëü çà ðåàë³çàö³ºþ ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ñòóäåíòà.
5.5. Íàäàííÿ ðåêîìåíäàö³é ñòóäåíòàì ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè.
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5.6.  Íàäàííÿ ðåêîìåíäàö³é òà êîíñóëüòàö³é ñòóäåíòàì ùîäî ìîæëèâîñòåé ìàéáóòíüîãî
ïðàöåâëàøòóâàííÿ.

6.       Îñíîâí³ îáîâ’ÿçêè êóðàòîðà:
6.1. Çíàòè âèìîãè îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê òà îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éí³

ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â äëÿ ïåâíîãî îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ.
6.2. Â³çóâàòè ³íäèâ³äóàëüíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí ñòóäåíòà.
6.3. Ïîäàâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàðàõóâàííÿ ìîäóë³â (íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í), ÿê³

ñòóäåíò çàñâî¿â çà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â ³íøèõ ÂÍÇ Óêðà¿íè àáî çà êîðäîíîì.
6.4. Àíàë³çóâàòè ôàêòè÷íå çàðàõóâàííÿ ñòóäåíòîì êðåäèò³â ç óðàõóâàííÿì

îáîâ’ÿçêîâèõ äèñöèïë³í ³ ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íî¿ ñõåìè òà ïîäàâàòè ïðîïîçèö³¿
ùîäî ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ ñòóäåíòà àáî ùîäî éîãî â³äðàõóâàííÿ.

7.      Îñíîâí³ ïðàâà êóðàòîðà. Êóðàòîð ìàº ïðàâî:
7.1.  Îçíàéîìëþâàòèñÿ ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éí³ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè

ôàõ³âö³â, ïðî îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éí³ õàðàêòåðèñòèêè, ïðî óõâàëè â÷åíèõ,
ìåòîäè÷íèõ òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ ðàä, ùî ñòîñóþòüñÿ ôóíêö³é, ÿê³ âèêîíóº
êóðàòîð, à òàêîæ ç â³äîìîñòÿìè ïðî áàçè ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè òà ïðî ì³ñöÿ
ìàéáóòíüîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ.

7.2. Áðàòè ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷èõ ãðóï êóðàòîð³â òà ïîäàííÿ ïðîïîçèö³é
ùîäî ïîêðàùàííÿ ä³ÿëüíîñò³ êóðàòîð³â.

7.3. Â³äâ³äóâàòè çàíÿòòÿ ñòóäåíò³â, ïåðåäáà÷åí³ ¿õí³ìè ³íäèâ³äóàëüíèìè íàâ÷àëüíèìè
ïëàíàìè.

7.4. Áðàòè ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ â÷åíèõ ðàä íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ ³íñòèòóò³â, íà ÿêèõ
ðîçãëÿäàþòü ïèòàííÿ ôîðìóâàííÿ òà âèêîíàííÿ ñòóäåíòàìè ³íäèâ³äóàëüíèõ
íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â.

7.5. Ïîäàâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïîêðàùàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
7.6. Çàíîñèòè âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçê³â êóðàòîðà â ³íäèâ³äóàëüíèé ïëàí ðîáîòè

âèêëàäà÷à äî ðîçä³ëó “Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íà ðîáîòà”.
8.     Â³äïîâ³äàëüí³ñòü êóðàòîðà. Êóðàòîð â³äïîâ³äàº çà ôîðìóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ

íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ñòóäåíò³â, çàêð³ïëåíèõ çà íèì.
9.        Îáîâ’ÿçêè ÂÍÇ. Âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä çîáîâ’ÿçàíèé ñòâîðèòè êóðàòîðó íàëåæí³

óìîâè äëÿ âèêîíàííÿ éîãî ôóíêö³é.
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ÏÎËÎÆÅÍÍß
ïðî ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ òà âåäåííÿ

³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ñòóäåíòà

1.     Öå ïîëîæåííÿ ðîçðîáëåíî íà ï³äñòàâ³ “Òèì÷àñîâîãî ïîëîæåííÿ ïðî îðãàí³çàö³þ
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â êðåäèòíî-ìîäóëüí³é ñèñòåì³ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â”
(çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÌÎÍ Óêðà¿íè â³ä 23.01.04. ¹ 48), “Ðåêîìåíäàö³é ùîäî
ñòðóêòóðè òà âåäåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ñòóäåíòà” (çàòâåðäæåíèõ
íàêàçîì ÌÎÍ Óêðà¿íè â³ä 30.12.05. ¹ 774), ³íøèõ íîðìàòèâíèõ òà ³íñòðóêòèâíèõ
äîêóìåíò³â ÌÎÍ Óêðà¿íè, “Ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ôîðìóâàííÿ îñâ³òíüî-
ïðîôåñ³éíî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ó êðåäèòíî-ìîäóëüí³é ñèñòåì³ îðãàí³çàö³¿
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó”, óêëàäåíèõ ðîáî÷îþ ãðóïîþ óí³âåðñèòåòó (Ëüâ³â:
Âèäàâíèöòâî Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”, 2004).

2.    ²íäèâ³äóàëüíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí ñòóäåíòà º ðîáî÷èì äîêóìåíòîì, ùî ì³ñòèòü
³íôîðìàö³þ ïðî ïåðåë³ê òà ïîñë³äîâí³ñòü âèâ÷åííÿ ñòóäåíòîì ìîäóë³â (íàâ÷àëüíèõ
äèñöèïë³í), ïîñåìåñòðîâèé îáñÿã íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ (óñ³ âèäè íàâ÷àëüíî¿
ä³ÿëüíîñò³), ðåçóëüòàòè êîíòðîëþ ÿêîñò³ çíàíü òà ïðî äåðæàâíó àòåñòàö³þ
âèïóñêíèêà.

3.         ²íäèâ³äóàëüíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí ôîðìóþòü íà ï³äñòàâ³ áàçîâîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó
ïåâíîãî íàïðÿìó ï³äãîòîâêè ÷è ñïåö³àëüíîñò³, çàòâåðäæåíîãî ðåêòîðîì
(ïðîðåêòîðîì) óí³âåðñèòåòó.

4.        ²íäèâ³äóàëüíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí ñòóäåíò ôîðìóº çà ïåâíîþ îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíîþ
ïðîãðàìîþ (ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò, áàêàëàâð, ñïåö³àë³ñò, ìàã³ñòð) ï³ä êåð³âíèöòâîì
êóðàòîðà íà êîæåí ð³ê íàâ÷àííÿ. Ñòóäåíòè ïåðøîãî êóðñó ³íäèâ³äóàëüí³ íàâ÷àëüí³
ïëàíè ôîðìóþòü óïðîäîâæ âåðåñíÿ ïîòî÷íîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó, ³íøèõ êóðñ³â –
ïðîòÿãîì áåðåçíÿ–êâ³òíÿ ïîïåðåäíüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. ²íäèâ³äóàëüíèé
íàâ÷àëüíèé ïëàí ñòóäåíòà êîðèãóºòüñÿ ïðîòÿãîì âåðåñíÿ ïîòî÷íîãî íàâ÷àëüíîãî
ðîêó ç óðàõóâàííÿì ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ íèì çàâäàíü ³íäèâ³äóàëüíîãî
íàâ÷àëüíîãî ïëàíó çà ïîïåðåäí³ íàâ÷àëüí³ ðîêè. Ó ðàç³ íàäçâè÷àéíèõ îáñòàâèí,
ï³äòâåðäæåíèõ äîêóìåíòàëüíî, êîðèãóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó
ñòóäåíòà çä³éñíþþòü â ÷àñ ³ íà ïåð³îä, çóìîâëåíèé öèìè îáñòàâèíàìè ³ ìîæëèâîñòÿìè
ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïëàíó.

5.        Âèêîíàííÿ ñòóäåíòîì ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó êîíòðîëþº êóðàòîð, ÿêèé
ä³º â³äïîâ³äíî äî “Ïîëîæåííÿ ïðî âèêëàäà÷à-êóðàòîðà ³íäèâ³äóàëüíîãî
íàâ÷àëüíîãî ïëàíó”.

6.       ²íäèâ³äóàëüíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí ñòóäåíòà îôîðìëÿþòü ó âèãîòîâëåí³é òà â³ääðóêî-
âàí³é äðóêàðñüêèì ñïîñîáîì ïàïö³-øâèäêîçøèâà÷³, íà òèòóëüíîìó àðêóø³ ÿêî¿
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âêàçàíà â³äîì÷à ï³äïîðÿäêîâàí³ñòü óí³âåðñèòåòó (Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè), ïîâíà íàçâà óí³âåðñèòåòó òà éîãî ãåðá, íàçâà äîêóìåíòà (²íäèâ³äóàëüíèé
íàâ÷àëüíèé ïëàí ñòóäåíòà), ïð³çâèùå, ³ì’ÿ òà ïî áàòüêîâ³ ñòóäåíòà, íîìåð
³íäèâ³äóàëüíîãî ïëàíó, ì³ñòî òà ð³ê.

7.      Íîìåð ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ñòóäåíòà ñêëàäàºòüñÿ ç àáðåâ³àòóðè íàï-
ðÿìó ï³äãîòîâêè ÷è ñïåö³àëüíîñò³ (äèâ. äîäàòîê 1), äâîõ îñòàíí³õ öèôð ðîêó, ÿêèé
º ðîêîì ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì íàâ÷àëüíèì ïëàíîì (ðîêîì âñòóïó
ñòóäåíòà íà ïåðøèé êóðñ ïåâíîãî îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ), òà òðüîõ öèôð,
ÿê³ â³äïîâ³äàþòü íîìåðó â æóðíàë³ ðåºñòðàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â
çà ïåâíèì íàïðÿìîì ï³äãîòîâêè ÷è ñïåö³àëüí³ñòþ. Òèòóëüíèé àðêóø òàêîãî æóðíàëó
òà ñòîð³íêó, êóäè çàíîñÿòü çàïèñè ùîäî ðåºñòðàö³¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â,
íàâåäåíî â äîäàòêàõ 2 ³ 3. Íàïðèêëàä, íîìåð ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó
ÔË 06 065 îçíà÷àº, ùî öå ³íäèâ³äóàëüíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí ñòóäåíòà, ÿêèé íàâ÷àºòüñÿ
çà íàïðÿìîì ï³äãîòîâêè “Ô³ëîëîã³ÿ”, 2006 ðîêó âñòóïó, ³ öåé ïëàí çàðåºñòðîâàíî
çà íîìåðîì 65.

8.       Ñòðóêòóðà ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó òàêà:
8.1. Â³äîìîñò³ ïðî ñòóäåíòà, ÿêèé íàâ÷àºòüñÿ çà ³íäèâ³äóàëüíèì íàâ÷àëüíèì ïëàíîì

(äîäàòîê 4), – ïåðøà ñòîð³íêà ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó, ÿêà
ôîðìóºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ íàêàçó ïðî çàðàõóâàííÿ ñòóäåíòà íà íàâ÷àííÿ.

8.2. Êîðîòêà õàðàêòåðèñòèêà çì³ñòó ï³äãîòîâêè ôàõ³âöÿ (âèòÿã ç îñâ³òíüî-êâà-
ë³ô³êàö³éíî¿ õàðàêòåðèñòèêè ôàõ³âöÿ).

8.3. Ñòðóêòóðíî-ëîã³÷íà ñõåìà ï³äãîòîâêè ôàõ³âöÿ.
8.4. Ïîñåìåñòðîâèé ïåðåë³ê íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í (äîäàòîê 5), ÿêèé çàïîâíþþòü íà

ï³äñòàâ³ áàçîâîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó (ïåðåë³ê äèñöèïë³í, ¿õí³é îáñÿã òà ôîðìà
êîíòðîëþ) òà åêçàìåíàö³éíèõ ³ çàë³êîâèõ â³äîìîñòåé.

8.5. Ðåçóëüòàòè äåðæàâíî¿ àòåñòàö³¿ ñòóäåíòà (äîäàòîê 6), ï³äñòàâîþ äëÿ çàïîâíåííÿ
ÿêèõ º íàêàçè ïðî äîïóñê äî äåðæàâíîãî ³ñïèòó, ïðî çàòâåðäæåííÿ òåìè äèïëîìíî¿
(êâàë³ô³êàö³éíî¿) ðîáîòè, ïðî ñêëàä Äåðæàâíî¿ åêçàìåíàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ òà ¿¿
ïðîòîêîëè.

9.    Óñ³ ñòîð³íêè ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó ñòóäåíòà ñêð³ïëþþòü øâèä-
êîçøèâà÷åì. Ó ðàç³ ïîòðåáè çàñâ³ä÷èòè ³íäèâ³äóàëüíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí ñòîð³íêè
ïðîøèâàþòü, ê³íö³ íèòîê çàêëåþþòü ïàïåðîì, íà ÿêîìó ðîáëÿòü íàïèñ “Â
³íäèâ³äóàëüíîìó íàâ÷àëüíîìó ïëàí³ ____ ñòîð³íîê”. Ïëàí ï³äïèñóº äèðåêòîð
íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó, éîãî ï³äïèñ çàñâ³ä÷óºòüñÿ ïå÷àòêîþ.

10.   Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ ³ âèäàííÿ ñòóäåíòîâ³ äèïëîìà éîãî ³íäèâ³äóàëüíèé
íàâ÷àëüíèé ïëàí ïåðåäàþòü â àðõ³â óí³âåðñèòåòó.
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Àáðåâ³àòóðè íàçâ íàïðÿì³â ³ ñïåö³àëüíîñòåé
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â â óí³âåðñèòåò³

0102 Ô³çè÷íå âèõîâàííÿ ³ ñïîðò 
7.010201      Ô³çè÷íå âèõîâàííÿ 

ÔÂ  
Ô²Â 

0201 Êóëüòóðà 
7.020105      Äîêóìåíòîçíàâñòâî òà ³íôîðìàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü 

ÊÓ  
ÄÇ² 

0202 Ìèñòåöòâî 
7.020205      Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî 
7.020210      Äèçàéí 

ÌÎ  
ÌÓÌ 
ÄÈÇ 

0302 Æóðíàë³ñòèêà 
7.030201      Æóðíàë³ñòèêà 

ÆÐ  
ÆÓÐ 

0304 Ì³æíàðîäí³ â³äíîñèíè 
7.030404       Ì³æíàðîäíà ³íôîðìàö³ÿ 
7.030405       Êðà¿íîçíàâñòâî 

Ì²  
Ì²Í 
ÊÇÍ 

0305 Ô³ëîëîã³ÿ 
7.030505       Ïðèêëàäíà ë³íãâ³ñòèêà 

ÔË  
ÏÐË 

0402 Ñîö³îëîã³ÿ 
7.040202       Ñîö³àëüíà ðîáîòà 

ÑÎ  
ÑÖÐ 

0501 Åêîíîì³êà ³ ï³äïðèºìíèöòâî 
7.050103       Ì³æíàðîäíà åêîíîì³êà 
7.050104       Ô³íàíñè 
7.050106       Îáë³ê ³ àóäèò 
7.050107       Åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâà 
7.050108       Ìàðêåòèíã 

ÅÊ  
ÅÌÅ 
ÅÔ² 
ÅÎÀ 
ÅÊÏ 
ÅÌÐ 

0502 Ìåíåäæìåíò 
7.050201       Ìåíåäæìåíò îðãàí³çàö³é 
7.050206       Ìåíåäæìåíò çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
7.050207       Ìåíåäæìåíò àíòèìîíîïîëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
7.050208       Ëîã³ñòèêà 

ÌÅ  
ÌÎÐ 
ÌÇÄ 
ÌÀÄ 
ËÎÃ 

0702 Ïðèêëàäíà ô³çèêà 
7.070203       Ïðèêëàäíà ô³çèêà 

ÏÔ  
ÏÔÊ 

0708 Åêîëîã³ÿ 
7.070801       Åêîëîã³ÿ òà îõîðîíà íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà 

ÅÎ  
ÅÊÎ 

0709 Ãåîäåç³ÿ, êàðòîãðàô³ÿ òà çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ 
7.070901       Ãåîäåç³ÿ 
7.070902       Ôîòîãðàììåòð³ÿ 
7.070904       Çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ ³ êàäàñòð 
7.070908       Ãåî³íôîðìàö³éí³ ñèñòåìè ³ òåõíîëîã³¿ 

ÃÄ  
ÃÄ² 

ÔÒÌ 
ÇÌÊ 
Ã²Ñ 

0802 Ïðèêëàäíà ìàòåìàòèêà 
7.080202       Ïðèêëàäíà ìàòåìàòèêà 
7.080204       Ñîö³àëüíà ³íôîðìàòèêà 

ÏÌ  
ÏÌÊ 
Ñ²Ì 

0804 Êîìï’þòåðí³ íàóêè 
7.080401       ²íôîðìàö³éí³ óïðàâëÿþ÷³ ñèñòåìè òà òåõíîëîã³¿ 
7.080402       ²íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ ïðîåêòóâàííÿ 
7.080403       Ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì 
7.080404       ²íòåëåêòóàëüí³ ñèñòåìè ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü 

ÊÍ  
²ÓÑ 
²ÒÏ 
ÏÇÑ 
²ÑÌ 

0901 ²íæåíåðíå ìàòåð³àëîçíàâñòâî 
7.090101       Ïðèêëàäíå ìàòåð³àëîçíàâñòâî 

ÌÇ  
ÏÌÇ 
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0902 ²íæåíåðíà ìåõàí³êà 
7.090202       Òåõíîëîã³ÿ ìàøèíîáóäóâàííÿ 
7.090207       Ðîáîòîòåõí³÷í³ ñèñòåìè òà êîìïëåêñè 
7.090211       Êîë³ñí³ òà ãóñåíè÷í³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè 
7.090212       Îáëàäíàííÿ åëåêòðîííî¿ ïðîìèñëîâîñò³ 
7.090220       Îáëàäíàííÿ õ³ì³÷íèõ âèðîáíèöòâ ³ ï³äïðèºìñòâ 
                      áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â 
7.090221       Îáëàäíàííÿ ïåðåðîáíèõ ³ õàð÷îâèõ âèðîáíèöòâ 
7.090222       Îáëàäíàííÿ ëåãêî¿ ïðîìèñëîâîñò³ òà ïîáóòîâîãî 
                      îáñëóãîâóâàííÿ 
7.090223       Ìàøèíè ³ òåõíîëîã³ÿ ïàêóâàííÿ 
7.090258       Àâòîìîá³ë³ òà àâòîìîá³ëüíå ãîñïîäàðñòâî 

²Ì  
ÒÌÁ 
ÐÒÊ 
ÊÃÒ 
ÎÅÏ 

 
ÎÕÂ 
ÏÕÂ 

 
ÎËÏ 
ÌÒÏ 
ÀÀÃ 

0905 Åíåðãåòèêà 
7.090510       Òåïëîåíåðãåòèêà 
7.090521       Òåïëîâ³ åëåêòðè÷í³ ñòàíö³¿ 

ÅÍ  
ÒÅÍ 
ÒÅÑ 

0906 Åëåêòðîòåõí³êà 
7.090601        Åëåêòðè÷í³ ñòàíö³¿ 
7.090602        Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè ³ ìåðåæ³ 
7.090603        Åëåêòðîòåõí³÷í³ ñèñòåìè åëåêòðîñïîæèâàííÿ 
7.000008        Åíåðãåòè÷íèé ìåíåäæìåíò 
7.090615        Ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ âèðîáíèöòâîì ³ ðîçïîä³ëîì  
                       åëåêòðîåíåðã³¿ 

ÅÒ  
ÅÑÒ 
ÅÑÌ 
ÅÒÑ 
ÅÍÌ 

 
ÑÂÅ 

0907 Ðàä³îòåõí³êà 
7.090701        Ðàä³îòåõí³êà 
7.090702        Ðàä³îåëåêòðîíí³ ïðèñòðî¿, ñèñòåìè òà êîìïëåêñè 
7.090703       Àïàðàòóðà ðàä³îçâ’ÿçêó, ðàä³îìîâëåííÿ ³ òåëåáà÷åííÿ 

ÐÒ  
ÐÒÅ 
ÐÒÑ 
ÀÐÒ 

0908 Åëåêòðîí³êà 
7.090801        Ì³êðîåëåêòðîí³êà ³ íàï³âïðîâ³äíèêîâ³ ïðèëàäè 
7.090802        Åëåêòðîíí³ ïðèëàäè ³ ïðèñòðî¿ 
7.090804        Ô³çè÷íà òà á³îìåäè÷íà åëåêòðîí³êà 

ÅË  
ÌÍÏ 
ÅÏÏ 
ÔÁÅ 

0909 Ïðèëàäè 
7.090901        Ïðèëàäè òî÷íî¿ ìåõàí³êè 

ÏÐ  
ÏÒÌ 

0910 Åëåêòðîíí³ àïàðàòè 
7.091001        Âèðîáíèöòâî åëåêòðîííèõ çàñîá³â 
7.091002        Á³îòåõí³÷í³ òà ìåäè÷í³ àïàðàòè ³ ñèñòåìè 
7.091004        Òåõíîëîã³ÿ òà çàñîáè òåëåêîìóí³êàö³é 

ÅÀ  
ÂÅÇ 
ÁÌÀ 
ÒÇÒ 

0911 Ëàçåðíà òà îïòîåëåêòðîííà òåõí³êà 
7.091101        Ëàçåðí³ òà îïòîåëåêòðîíí³ ñèñòåìè 

ËÒ  
ËÎÑ 

0913 Ìåòðîëîã³ÿ òà âèì³ðþâàëüíà òåõí³êà 
7.091302        Ìåòðîëîã³ÿ òà âèì³ðþâàëüíà òåõí³êà 
7.000001        ßê³ñòü, ñòàíäàðòèçàö³ÿ, ñåðòèô³êàö³ÿ 

ÌÂ  
ÌÂÒ 
ßÑÑ 

0914 Êîìï’þòåðèçîâàí³ ñèñòåìè, àâòîìàòèêà ³ óïðàâë³ííÿ 
7.091401        Ñèñòåìè óïðàâë³ííÿ ³ àâòîìàòèêè 

ÊÑ  
ÑÒÀ 

0915 Êîìï’þòåðíà ³íæåíåð³ÿ 
7.091501        Êîìï’þòåðí³ ñèñòåìè òà ìåðåæ³ 
7.091502        Ñèñòåìíå ïðîãðàìóâàííÿ 
7.091503        Ñïåö³àë³çîâàí³ êîìï’þòåðí³ ñèñòåìè 

Ê²  
ÊÑÌ 
ÑÏÐ 
ÑÊÑ 

0916 Õ³ì³÷íà òåõíîëîã³ÿ òà ³íæåíåð³ÿ 
7.091601        Õ³ì³÷íà òåõíîëîã³ÿ îðãàí³÷íèõ ðå÷îâèí 
7.091602        Õ³ì³÷íà òåõíîëîã³ÿ íåîðãàí³÷íèõ ðå÷îâèí 
7.091603        Òåõí³÷íà åëåêòðîõ³ì³ÿ 
7.091604        Õ³ì³÷íà òåõíîëîã³ÿ ïàëèâà ³ âóãëåöåâèõ ìàòåð³àë³â 

ÕÒ  
ÒÎÐ 
ÒÍÐ 
ÒÅÕ 
ÕÒÏ 
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 7.091605        Õ³ì³÷íà òåõíîëîã³ÿ âèñîêîìîëåêóëÿðíèõ ñïîëóê 
7.091606        Õ³ì³÷íà òåõíîëîã³ÿ òóãîïëàâêèõ íåìåòàëåâèõ ³  
                       ñèë³êàòíèõ ìàòåð³àë³â 
7.091612        Òåõíîëîã³ÿ ïåðåðîáêè ïîë³ìåð³â 

 ÒÂÑ 
 

ÕÒÑ 
ÒÏÏ 

0917 Õàð÷îâà òåõíîëîã³ÿ òà ³íæåíåð³ÿ 
7.091704        Òåõíîëîã³ÿ áðîäèëüíèõ âèðîáíèöòâ òà âèðîáíèöòâà  

Õ²  
ÁÂÂ 

0921 Áóä³âíèöòâî 
7.092101         Ïðîìèñëîâå òà öèâ³ëüíå áóä³âíèöòâî 
7.092103         Ì³ñüêå áóä³âíèöòâî òà ãîñïîäàðñòâî 
7.092104         Òåõíîëîã³ÿ áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é, âèðîá³â ³  
                        ìàòåð³àë³â 
7.092105         Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè òà àåðîäðîìè 
7.092106         Ìîñòè òà òðàíñïîðòí³ òóíåë³ 
7.092108         Òåïëîãàçîïîñòà÷àííÿ ³ âåíòèëÿö³ÿ 

ÁÄ  
ÏÖÁ 
ÌÁÃ 

 
ÂÁÂ 
ÀÄÀ 
ÌÒÒ 
ÒÃÂ 

0922 Åëåêòðîìåõàí³êà 
7.092203         Åëåêòðîìåõàí³÷í³ ñèñòåìè àâòîìàòèçàö³¿ òà 
                        åëåêòðîïðèâ³ä 
7.092205         Åëåêòðîïîáóòîâà òåõí³êà 
7.092206         Åëåêòðè÷í³ ìàøèíè òà àïàðàòè 

ÅÌ  
 

ÅÀÏ 
ÅÏÒ 
ÅÌÀ 

0923 Çâàðþâàííÿ 
7.092301         Òåõíîëîã³ÿ òà óñòàòêóâàííÿ çâàðþâàííÿ 
7.092303         Òåõíîëîã³ÿ ³ óñòàòêóâàííÿ â³äíîâëåííÿ òà  
                        ï³äâèùåííÿ çíîñîñò³éêîñò³ ìàøèí ³ êîíñòðóêö³é 

ÇÂ  
ÒÓÇ 

 
ÒÓÂ 

0924 Òåëåêîìóí³êàö³¿ 
7.092402         ²íôîðìàö³éí³ ìåðåæ³ çâ’ÿçêó 

ÒÊ  
²ÌÇ 

0925 Àâòîìàòèçàö³ÿ òà êîìï’þòåðíî-³íòåãðîâàí³ òåõíîëîã³¿ 
7.092501        Àâòîìàòèçàö³ÿ óïðàâë³ííÿ òåõíîëîã³÷íèìè 
                       ïðîöåñàìè 

ÀÂ  
 

ÀÒÏ 
0926 Âîäí³ ðåñóðñè 

7.092601        Âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ 
ÂÐ  

ÂÂÄ 
0927 Âèäàâíè÷î-ïîë³ãðàô³÷íà ñïðàâà 

7.092704        Êîìï’þòåðèçîâàí³ òåõíîëîã³¿ òà ñèñòåìè âèäàâíè÷î- 
                       ïîë³ãðàô³÷íèõ âèðîáíèöòâ 

ÂÏ  
 

ÂÏÂ 
0928 Ïîæåæíà áåçïåêà 

7.092801        Ïîæåæíà áåçïåêà 
ÏÁ  

ÏÁÀ 
0929 Á³îòåõíîëîã³ÿ 

7.092902        Á³îòåõíîëîã³ÿ á³îëîã³÷íî àêòèâíèõ ðå÷îâèí 
ÁÒ  

ÁÀÐ 
1004 Òðàíñïîðòí³ òåõíîëîã³¿ 

7.100401        Îðãàí³çàö³ÿ ³ ðåãóëþâàííÿ äîðîæíüîãî ðóõó 
ÒÒ  

ÎÄÐ 
1102 Ôàðìàö³ÿ 

7.110204        Òåõíîëîã³ÿ ôàðìàöåâòè÷íèõ ïðåïàðàò³â 
ÔÐ  

ÒÔÏ 
1201 Àðõ³òåêòóðà 

7.120101        Àðõ³òåêòóðà áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
7.120102        Ì³ñòîáóäóâàííÿ 
7.120103        Äèçàéí àðõ³òåêòóðíîãî ñåðåäîâèùà 

ÀÐ  
ÀÁÑ 
ÌÁÄ 
ÄÀÑ 

1601 ²íôîðìàö³éíà áåçïåêà 
7.160102        Çàõèñò ³íôîðìàö³¿ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì òà  
                       àâòîìàòèçàö³ÿ ¿¿ îáðîáêè 

²Á  
 

Ç²Ä 
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Òèòóëüíà ñòîð³íêà æóðíàëó ðåºñòðàö³¿
³íäèâ³äóàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â

_________________________________________________________________________

Ì²Í²ÑÒÅÐÑÒÂÎ ÎÑÂ²ÒÈ ² ÍÀÓÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ “ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ”

_________________________________________________________________________
(ÍÀÇÂÀ ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÍÀÓÊÎÂÎÃÎ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ)

ÆÓÐÍÀË
ÐÅªÑÒÐÀÖ²¯ ²ÍÄÈÂ²ÄÓÀËÜÍÈÕ

ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ ÏËÀÍ²Â ÑÒÓÄÅÍÒ²Â

_____________________________________________________________
(ÍÀÇÂÀ ÍÀÏÐßÌÓ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ (ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²), ̄ ÕÍ² ØÈÔÐ ÒÀ ÀÁÐÅÂ²ÀÒÓÐÀ)

Ïî÷àòî     – 20___ ðîêó

Çàê³í÷åíî – 20___ ðîêó

Ëüâ³â

Äîäàòîê 2
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Ðîáî÷à ñòîð³íêà æóðíàëó ðåºñòðàö³¿
³íäèâ³äóàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â òà ïðèêëàä ¿¿ çàïîâíåííÿ

Øèôð ³íäèâ³äóàëüíîãî 

íàâ÷àëüíîãî ïëàíó 
Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ ñòóäåíòà 

 2006 ð³ê 

ÔË 06 001 Àíäð³é÷óê Òåòÿíà Ïåòð³âíà 

ÔË 06 002 Àíòîíþê Ïåòðî Äìèòðîâè÷ 

… … 

ÔË 06 076 ßöåíêî Â³ðà Ñòåïàí³âíà 

  

 2007 ð³ê 

ÔË 07 001 Àìáðîç Â³òàë³é ßêîâè÷ 

ÔË 07 002 Á³ëåöüêà Í³íà Àíäð³¿âíà 

… … 

ÔË 07 081 Þð÷óê Ãàííà Ñèëüâåñòð³âíà 

  

 2008 ð³ê 

ÔË 08 001 Âîçíþê Ïåòðî Ãíàòîâè÷ 

… … 

  

  

  

  

  

  

  

  

Äîäàòîê 3
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Ïð³çâèùå

²ì’ÿ

Ïî áàòüêîâ³

Íîìåð ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó

Äàòà âèäàííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî ïëàíó

Íàïðÿì ï³äãîòîâêè

Ñïåö³ëüí³ñòü

Îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü

²íñòèòóò

Øèôð àêàäåì³÷íî¿ ãðóïè

Êàëåíäàðíèé òåðì³í íàâ÷àííÿ

Ôîðìà íàâ÷àííÿ

Äèðåêòîð ³íñòèòóòó / /

Ïðîðåêòîð óí³âåðñèòåòó / /

Ôîòî 

 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 

(Ï³äïèñ ñòóäåíòà) 

 

(äàòà ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ)

(äàòà çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ)

                    (ï³äïèñ)      (ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè)

                 (ï³äïèñ)      (ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè)

Â³äîìîñò³ ïðî ñòóäåíòà

Ì.Ï.

Äîäàòîê 4
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ÏÎËÎÆÅÍÍß
ïðî îðãàí³çàö³þ ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè ñòóäåíò³â

Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”

Ïðàêòèêà ñòóäåíò³â – íåâ³ä’ºìíà ñêëàäîâà ÷àñòèíà îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíî¿ ïðîãðàìè
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â óñ³õ îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèõ ð³âí³â. Âîíà º âàæëèâîþ òà
îáîâ’ÿçêîâîþ ëàíêîþ ï³äãîòîâêè âèñîêîêâàë³ô³êîâàíîãî ôàõ³âöÿ äî ìàéáóòíüî¿
ðîáîòè, çàáåçïå÷åííÿ éîãî êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà ìîæëèâîñò³ ïðàöåâëàø-
òóâàííÿ íà â³ò÷èçíÿíîìó òà ºâðîïåéñüêîìó ðèíêàõ ïðàö³.

1. ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍ² ÇÀÑÀÄÈ:

–   ïðàêòèêà ñòóäåíò³â ïðîâîäèòüñÿ ç â³äðèâîì â³ä òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ íà áàçàõ
ïðàêòèêè (ï³äïðèºìñòâàõ, îðãàí³çàö³ÿõ, óñòàíîâàõ), íàóêîâî-òåõí³÷íå îñíàùåííÿ
ÿêèõ ñïðîìîæíå çàáåçïå÷èòè ñó÷àñí³ âèìîãè äî ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â â³äïîâ³äíîãî
îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ, à òàêîæ óìîâè ¿õ ïîäàëüøîãî ïðîôåñ³éíîãî ðîñòó
òà êàð’ºðè;

–  òðèâàë³ñòü ïðàêòèêè, òåðì³íè ïðîâåäåííÿ, ¿¿ îáñÿã âèçíà÷àþòüñÿ ³íäèâ³äóàëü-
íèì íàâ÷àëüíèì ïëàíîì ñòóäåíòà òà ãðàô³êîì íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. Îáñÿã ïðàêòèêè
âèì³ðþºòüñÿ ó êðåäèòàõ (òîáòî ïðàêòèêà ïîâèííà áóòè îðãàí³çîâàíà òà ¿¿ ðåçóëüòàòè
çàäîêóìåíòîâàí³ òàê, ùîá ¿¿ ìîæíà áóëî îö³íèòè ó êðåäèòàõ);

–   ïðàêòèêà ïåðåäáà÷àº óäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³éíî-ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â,
òåõíîëîã³þ íàäàííÿ ¿ì äîñòàòíüîãî îáñÿãó ïðàêòè÷íèõ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê
â³äïîâ³äíî äî âèìîã îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíî¿ õàðàêòåðèñòèêè, ç âèêîðèñòàííÿì
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè ïðàöåäàâö³â;

–  ïðîãðàìà ïðàêòèêè ïîâèííà:
–   â³äïîâ³äàòè îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éí³é õàðàêòåðèñòèö³ ôàõ³âöÿ, ïåðåäáà÷àòè çäîáóòòÿ

ñòóäåíòîì îäí³º¿ àáî äåê³ëüêîõ êîìïåòåíö³é;
–   ïåðåäáà÷àòè ïîñë³äîâí³ñòü îäåðæàííÿ íåîáõ³äíèõ ïðàêòè÷íèõ çíàíü ³ âì³íü;
–  ì³ñòèòè îïèñ ïðîöåäóðè òà êîíêðåòí³ êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ ð³âíÿ  çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê,

ÿê³ ñòóäåíòè äîñÿãëè çà ðåçóëüòàòàìè ïðàêòèêè;
–  îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ïðàêòèêè ñòóäåíò³â ïðîâîäèòüñÿ çà 100-áàëüíîþ øêàëîþ

ç îáîâ’ÿçêîâèì ïåðåâåäåííÿì áàëüíèõ îö³íîê äî äåðæàâíî¿ øêàëè (ç âèñòàâëåííÿì
ñåìåñòðîâî¿ îö³íêè “â³äì³ííî”, “äîáðå”, “çàäîâ³ëüíî”, “íåçàäîâ³ëüíî”) òà äî øêàëè
ECTS (A, B, C, D, E, FX, F).
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2.  ÌÅÒÀ ² ÇÌ²ÑÒ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

2.1.      Ìåòà ïðàêòèêè – îâîëîä³ííÿ ñòóäåíòàìè ñó÷àñíèìè ìåòîäàìè, ôîðìàìè îðãàí³çàö³¿
òà çíàðÿääÿìè ïðàö³ â ãàëóç³ ¿õ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿, ôîðìóâàííÿ ó íèõ, íà áàç³
îäåðæàíèõ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³ òåîðåòè÷íèõ çíàíü òà ïðàêòè÷íî¿
ï³äãîòîâêè, ïðîôåñ³éíèõ óì³íü ³ íàâè÷îê äëÿ ïðèéíÿòòÿ ñàìîñò³éíèõ ð³øåíü ï³ä ÷àñ
êîíêðåòíî¿ ðîáîòè â ðåàëüíèõ âèðîáíè÷èõ ³ ðèíêîâèõ óìîâàõ, âèõîâàííÿ ïîòðåáè
ñèñòåìàòè÷íî ïîíîâëþâàòè ñâî¿ çíàííÿ òà òâîð÷î çàñòîñîâóâàòè ¿õ ó ïðàêòè÷í³é
ä³ÿëüíîñò³.

2.2.    Ïåðåë³ê óñ³õ âèä³â ïðàêòèêè äëÿ êîæíî¿ áàêàëàâðñüêî¿ ïðîãðàìè àáî ñïåö³àëüíîñò³
(ñïåö³àë³çàö³¿); ¿õ ôîðìà, òðèâàë³ñòü ³ òåðì³íè ïðîâåäåííÿ âèçíà÷àþòüñÿ íàâ÷àëüíèìè
ïëàíàìè.
Çàêëþ÷íîþ ëàíêîþ ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â º ïåðåääèïëîìíà ïðàêòèêà çà
òåìîþ äèïëîìíîãî ïðîåêòó (ðîáîòè), ÿêà ïðîâîäèòüñÿ ïåðåä éîãî âèêîíàííÿì.
Ï³ä ÷àñ ö³º¿ ïðàêòèêè ïîãëèáëþþòüñÿ òà çàêð³ïëþþòüñÿ òåîðåòè÷í³ çíàííÿ ç óñ³õ
äèñöèïë³í íàâ÷àëüíîãî ïëàíó, çáèðàºòüñÿ ôàêòè÷íèé ìàòåð³àë, íåîáõ³äíèé äëÿ
âèêîíàííÿ äèïëîìíîãî ïðîåêòó (ðîáîòè).
Ñòóäåíòè åêñòåðíàòíî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ ïîãîäæóþòü òåðì³íè ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè
ç êàôåäðîþ, ÿêà â³äïîâ³äàº çà ¿¿ ïðîâåäåííÿ.

2.3.   Çì³ñò ³ ïîñë³äîâí³ñòü ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè âèçíà÷àºòüñÿ ðîáî÷îþ ïðîãðàìîþ
ïðàêòèêè, ÿêà ðîçðîáëÿºòüñÿ êàôåäðîþ çã³äíî ç íàâ÷àëüíèì ïëàíîì äëÿ êîæíî¿
áàêàëàâðñüêî¿ ïðîãðàìè òà ñïåö³àëüíîñò³ (ñïåö³àë³çàö³¿), ðîçãëÿäàºòüñÿ íà çàñ³äàííÿõ
êàôåäð, íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ðàä ³íñòèòóò³â òà çàòâåðäæóºòüñÿ ïðîðåêòîðîì.

2.4.       Çì³ñò ðîáî÷î¿ ïðîãðàìè ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â (ïðàêòèêè) ïîâèíåí
â³äïîâ³äàòè Ïîëîæåííþ ïðî ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â Óêðà¿íè, íîðìàòèâíèì äîêóìåíòàì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
ùîäî ïðàêòèêè ñòóäåíò³â, îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éí³é õàðàêòåðèñòèö³, îñâ³òíüî-
ïðîôåñ³éí³é ïðîãðàì³ òà íàâ÷àëüíîìó ïëàíó ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â, ì³ñòèòè êðèòåð³¿
îö³íþâàííÿ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê, ÿê³ ñòóäåíòè äîñÿãëè çà ðåçóëüòàòàìè ïðàêòèêè.

3. ÁÀÇÈ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

3.1.    Ïðàêòèêà ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåòó ïðîâîäèòüñÿ íà áàçàõ ïðàêòèêè – ï³äïðèºìñòâàõ,
îðãàí³çàö³ÿõ, óñòàíîâàõ, íàóêîâî-òåõí³÷íèé ð³âåíü ÿêèõ â³äïîâ³äàº âèìîãàì ðîáî÷î¿
ïðîãðàìè ïðàêòèêè.

3.2.   Âèá³ð áàç ïðàêòèêè ïðîâîäèòüñÿ êàôåäðàìè íà îñíîâ³ àíàë³çó âèðîáíè÷èõ òà
åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é, óñòàíîâ ùîäî ¿õ ïðèäàòíîñò³
äî ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíî¿ ïðàêòèêè ñòóäåíò³â òà ¿õ ïîäàëüøîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
Ï³äïðèºìñòâà, îðãàí³çàö³¿, óñòàíîâè, ÿê³ ìàþòü äîâãîòðèâàë³ íàóêîâî-ïðàêòè÷í³
çâ’ÿçêè ç â³äïîâ³äíèìè êàôåäðàìè óí³âåðñèòåòó, ââàæàþòüñÿ áàçîâèìè.

340



3.3.        Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â çà ö³ëüîâèìè äîãîâîðàìè áàçàìè ïðàêòèêè º ï³äïðèºìñòâà,
îðãàí³çàö³¿ òà óñòàíîâè, äëÿ ÿêèõ çä³éñíþºòüñÿ ö³ëüîâà ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â.

3.4.   Ó âèïàäêó ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â çà çàìîâëåííÿì ô³çè÷íèõ, þðèäè÷íèõ îñ³á áàçè
ïðàêòèêè âèçíà÷àþòüñÿ óìîâàìè äîãîâîðó (êîíòðàêòó) íà ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â.

3.5.   ßê áàçè ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ íàâ÷àëüíî-
âèðîáíè÷³ òà íàóêîâ³ ï³äðîçä³ëè óí³âåðñèòåòó, äîñë³äí³ ãîñïîäàðñòâà, ïîë³ãîíè òà
³íø³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè, ÿê³ ìàþòü íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ òà ïåäàãîã³÷í³ êàäðè.

3.6.    Äëÿ ñòóäåíò³â-³íîçåìö³â áàçè ïðàêòèêè âêàçóþòüñÿ ó â³äïîâ³äíîìó êîíòðàêò³ ÷è
äîãîâîð³ íà ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â. Âîíè ìîæóòü áóòè ðîçòàøîâàí³ ÿê íà òåðèòîð³¿
êðà¿í-çàìîâíèê³â, òàê ³ â ìåæàõ Óêðà¿íè.

3.7.      Ñòóäåíòè çà ïîãîäæåííÿì ç êàôåäðîþ, ÿêà çàáåçïå÷óº ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè, ìîæóòü
ñàìîñò³éíî ï³äáèðàòè äëÿ ñåáå ì³ñöå ¿¿ ïðîõîäæåííÿ ³ ïðîïîíóâàòè éîãî äëÿ
óêëàäàííÿ â³äïîâ³äíî¿ óãîäè.

3.8.    Äëÿ ñïîð³äíåíèõ áàêàëàâðñüêèõ ïðîãðàì ³ ñïåö³àëüíîñòåé ìîæóòü ñòâîðþâàòèñÿ
íàâ÷àëüíî-ïðàêòè÷í³ ïîë³ãîíè àáî áàçè (ãåîäåçè÷í³, ãåîëîã³÷í³ òîùî).

3.9.    Ç áàçàìè ïðàêòèêè (ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè, óñòàíîâàìè áóäü-ÿêèõ ôîðì
âëàñíîñò³) óí³âåðñèòåò çàâ÷àñíî óêëàäàº óãîäè íà ¿¿ ïðîâåäåííÿ çà ôîðìîþ,
âèçíà÷åíîþ â Äîäàòêó 1 . Ö³ óãîäè º þðèäè÷íîþ ï³äñòàâîþ äëÿ ïðîâåäåííÿ
ïðàêòèêè. Òðèâàë³ñòü ä³¿ óãîäè ïîãîäæóºòüñÿ äîãîâ³ðíèìè ñòîðîíàìè. Âîíà ìîæå
âèçíà÷àòèñÿ íà ïåð³îä êîíêðåòíîãî âèäó ïðàêòèêè àáî íà òåðì³í äî ï’ÿòè ðîê³â.
ßêùî â äîãîâîð³ (êîíòðàêò³) íà ï³äãîòîâêó ôàõ³âöÿ îáóìîâëåíå ì³ñöå ïðîâåäåííÿ
ïðàêòèêè, îêðåì³ óãîäè íå óêëàäàþòüñÿ.
Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ óí³âåðñèòåòó óãîäè íå
óêëàäàþòüñÿ.

3.10.  Ïåðåë³ê áàç ïðàêòèêè âèçíà÷àºòüñÿ êàôåäðîþ â³äïîâ³äíî äî âèìîã îñâ³òíüî-
êâàë³ô³êàö³éíî¿ õàðàêòåðèñòèêè, çàòâåðäæóºòüñÿ íà çàñ³äàíí³ êàôåäðè ³ íå ï³çí³øå,
ÿê çà äâà ì³ñÿö³ äî ïî÷àòêó ïðàêòèêè, ïîäàºòüñÿ â ïèñüìîâ³é ôîðì³ ó â³ää³ë
ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà çâ’ÿçê³â ç âèðîáíèöòâîì óí³âåðñèòåòó äëÿ îôîðìëåííÿ óãîä.

3.11.  Âèçíà÷åííÿ ïåðåë³êó áàç ïðàêòèêè ïðîâîäèòüñÿ ç îáîâ’ÿçêîâèì âðàõóâàííÿì
çàìîâëåíü íà ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â, ðåçóëüòàò³â ìàðêåòèíãîâèõ äîñë³äæåíü ðîçâèòêó
â³äïîâ³äíèõ ãàëóçåé âèðîáíèöòâà, ïîòðåá ³ âèìîã, â³äîáðàæåíèõ â óêëàäåíèõ óãîäàõ
òà ëèñòàõ-çàïèòàõ ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é, óñòàíîâ.

4.  ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ² ÊÅÐ²ÂÍÈÖÒÂÎ ÏÐÀÊÒÈÊÎÞ

4.1.   Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çàö³þ, ïðîâåäåííÿ òà êîíòðîëü ÿêîñò³  ïðàêòèêè
ïîêëàäàºòüñÿ íà çàâ³äóâà÷³â êàôåäð òà äèðåêòîð³â ³íñòèòóò³â.

4.2.     Çàâ³äóâà÷³ êàôåäð ïðèçíà÷àþòü â³äïîâ³äàëüíèõ çà îðãàí³çàö³þ ³  ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè
ñòóäåíò³â, â îáîâ’ÿçêè ÿêèõ âõîäèòü:

–  ñêëàäàííÿ ðîáî÷èõ ïðîãðàì ïðàêòèêè;
– ñâîº÷àñíå ïîäàííÿ çàìîâëåíü íà îôîðìëåííÿ óãîä ç áàçàìè ïðàêòèêè ó â³ää³ë

ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà çâ’ÿçê³â ç âèðîáíèöòâîì;
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– ðîçïîä³ë ñòóäåíò³â çà áàçàìè ïðàêòèêè;
– ñâîº÷àñíà ï³äãîòîâêà ïðîåêòó íàêàçó íà ïðàêòèêó ³ ïîäàâàííÿ éîãî ó â³äïîâ³ä-

íèé äåêàíàò;
– ïðîâåäåííÿ íåîáõ³äíèõ îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â, çîêðåìà îôîðìëåííÿ ùîäåííèê³â

òà ñêåðóâàíü íà áàçè ïðàêòèêè.
4.3.   Íàïðàâëåííÿ ñòóäåíò³â íà ïðàêòèêó çä³éñíþºòüñÿ íàêàçîì ðåêòîðà. Ïðîåêò íàêàçó

ïðî ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè ñòóäåíòàìè (çà ôîðìîþ Äîäàòêà 2) äèðåêòîð ³íñòèòóòó
ïîäàº ó ðåêòîðàò íà ï³äïèñ íå ï³çí³øå, ÿê çà äâà òèæí³ äî ïî÷àòêó ïðàêòèêè.

4.4.    Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå êåð³âíèöòâî ïðàêòèêîþ, à òàêîæ êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì
ðîáî÷î¿ ïðîãðàìè ïðàêòèêè çä³éñíþþòü êåð³âíèêè ïðàêòèêè (â³ä êàôåäðè òà â³ä
áàçè ïðàêòèêè). Äî êåð³âíèöòâà ïðàêòèêîþ ñòóäåíò³â çàëó÷àþòüñÿ äîñâ³ä÷åí³
âèêëàäà÷³ êàôåäð.

4.5.    Íà ð³âí³ óí³âåðñèòåòó çàãàëüíèé êîíòðîëü çà îðãàí³çàö³ºþ ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè
ñòóäåíò³â çä³éñíþº â³ää³ë ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà çâ’ÿçê³â ç âèðîáíèöòâîì. Â³ää³ë
òàêîæ íàäàº äîïîìîãó êàôåäðàì ó ïîøóêó áàç ïðàêòèêè, îôîðìëåíí³ óãîä ç íèìè
òà îôîðìëåíí³ íàïðàâëåíü ñòóäåíò³â íà ïðàêòèêó.

4.6.   Îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà ïðàêòèêè ñòóäåíò³â (â³ä êàôåäðè):
– ïåðåâ³ðêà íàÿâíîñò³ óãîä ç áàçàìè ïðàêòèêè (íå ï³çí³øå, ÿê çà ì³ñÿöü äî ïî÷àòêó

ïðàêòèêè);
– ïîäàííÿ íà áàçó ïðàêòèêè ñïèñêó ñòóäåíò³â, ñêåðîâàíèõ íà ïðàêòèêó, òà óçãîäæåííÿ

ç êåð³âíèêîì ïðàêòèêè â³ä áàçè ïðàêòèêè çì³ñòó çàâäàííÿ äëÿ êîæíîãî ñòóäåíòà
àáî ãðóïè ñòóäåíò³â;

– çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ âñ³õ îðãàí³çàö³éíèõ çàõîä³â ïåðåä â³äïðàâëåííÿì ñòóäåíò³â
íà ïðàêòèêó:

– ïðîâåäåííÿ ³íñòðóêòàæó ïðî ïîðÿäîê ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè;
– íàäàííÿ ñòóäåíòàì-ïðàêòèêàíòàì íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â (íàïðàâëåííÿ íà ïðàêòèêó,

ïðîãðàìè ïðàêòèêè, ùîäåííèêà, ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é òîùî);
– âèäà÷à ³íäèâ³äóàëüíîãî çàâäàííÿ, òåìè êóðñîâîãî, äèïëîìíîãî ïðîåêòó (ðîáîòè)

òîùî;
–  ³íôîðìóâàííÿ ñòóäåíò³â ïðî ñèñòåìó çâ³òíîñò³ ç ïðàêòèêè, ïðèéíÿòó â óí³âåðñèòåò³,

êðèòåð³¿ îö³íþâàííÿ ð³âíÿ çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê, ÿê³ ñòóäåíòè äîñÿãëè çà
ðåçóëüòàòàìè ïðàêòèêè, òà ïðîöåäóðó çàõèñòó çâ³òó ç ïðàêòèêè ïåðåä êîì³ñ³ºþ;

– çàáåçïå÷åííÿ ó ò³ñíîìó êîíòàêò³ ç êåð³âíèêîì ïðàêòèêè â³ä áàçè ïðàêòèêè âèñîêî¿
ÿêîñò³ ¿¿ ïðîõîäæåííÿ çã³äíî ç êàëåíäàðíèì ïëàíîì;

– êîíòðîëü çàáåçïå÷åííÿ íåîáõ³äíèõ óìîâ ïðàö³, îðãàí³çàö³¿ ïîáóòó ñòóäåíò³â òà
ïðîâåäåííÿ ç íèìè îáîâ’ÿçêîâèõ ³íñòðóêòàæ³â ç îõîðîíè ïðàö³ òà òåõí³êè áåçïåêè;

–  êîíòðîëü â³äâ³äóâàííÿ ñòóäåíòàìè-ïðàêòèêàíòàìè áàç ïðàêòèêè;
– ïðèéìàííÿ çàë³êó ç ïðàêòèêè (ó ñêëàä³ êîì³ñ³¿);
– ðåêîìåíäàö³ÿ êàôåäð³ êðàùèõ çâ³ò³â äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³.

4.7.    Îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà ïðàêòèêè â³ä áàçè ïðàêòèêè âèçíà÷àþòüñÿ áàçîþ ïðàêòèêè òà
çàçíà÷àþòüñÿ â îêðåìèõ ðîçä³ëàõ óãîäè ì³æ óí³âåðñèòåòîì ³ áàçîþ ïðàêòèêè.

4.8.   Îáîâ’ÿçêè ñòóäåíòà:
– ç’ÿâèòèñü íà çáîðè ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ ïðàêòèêè ó âñòàíîâëåíèé êàôåäðîþ ÷àñ;
–  îäåðæàòè äî ïî÷àòêó ïðàêòèêè â³ä êåð³âíèêà ïðàêòèêè ðîáî÷ó ïðîãðàìó ïðàêòèêè,

ùîäåííèê, ñêåðóâàííÿ íà áàçó ïðàêòèêè, îòðèìàòè êîíñóëüòàö³¿ ùîäî îôîðìëåííÿ
âñ³õ íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â;
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– ñâîº÷àñíî ïðèáóòè íà áàçó ïðàêòèêè;
– ÿê³ñíî òà ó ïîâíîìó îáñÿç³ âèêîíóâàòè óñ³ çàâäàííÿ, ïåðåäáà÷åí³ ïðîãðàìîþ

ïðàêòèêè òà âêàç³âêàìè ¿¿ êåð³âíèê³â;
– âèâ÷èòè òà ñóâîðî äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë îõîðîíè ïðàö³, òåõí³êè áåçïåêè,

âèðîáíè÷î¿ ñàí³òàð³¿ òà ïðàâèë âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó íà áàç³ ïðàêòèêè;
– íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàíó ðîáîòó;
– ñâîº÷àñíî îôîðìèòè çâ³ò òà ñêëàñòè çàë³ê ç ïðàêòèêè.

4.9.      Ðîçïîä³ë ñòóäåíò³â íà ïðàêòèêó ïðîâîäèòüñÿ êàôåäðàìè ç îáîâ’ÿçêîâèì óðàõóâàííÿì
óêëàäåíèõ óãîä òà çàìîâëåíü íà ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â, à òàêîæ ¿õ ìàéáóòíüîãî ì³ñöÿ
ðîáîòè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ.

4.10.  Ñòóäåíòè-³íîçåìö³ ïðè ïðîõîäæåíí³ ïðàêòèêè â ìåæàõ Óêðà¿íè äîòðèìóþòüñÿ
öüîãî Ïîëîæåííÿ. ¯ì ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó âèäàþòüñÿ ïðîãðàìà òà çàâäàííÿ
ïðàêòèêè.  Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïðàêòèêè âîíè çàõèùàþòü çâ³ò ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4.11.  Äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ áåç â³äðèâó â³ä âèðîáíèöòâà ³ ïðàöþþòü íå çà
îáðàíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ, êàôåäðà ïåðåäáà÷àº ïðàêòèêó, òðèâàë³ñòü ÿêî¿ âèçíà÷àºòüñÿ
íàâ÷àëüíèì ïëàíîì.
Ó âèïàäêó ðîáîòè çà îáðàíîþ â óí³âåðñèòåò³ ñïåö³àëüí³ñòþ êàôåäðà ìîæå ñâî¿ì ð³øåííÿì
âñòàíîâèòè ñòóäåíòó ³íäèâ³äóàëüíå çàâäàííÿ ïðàêòèêè çà òåìàòèêîþ éîãî ðîáîòè.

4.12.   Çà íàÿâíîñò³ íà áàç³ ïðàêòèêè âàêàíòíèõ ì³ñöü ñòóäåíòè ìîæóòü áóòè çàðàõîâàí³ íà
øòàòí³ ïîñàäè ç îïëàòîþ ïðàö³, ÿêùî ðîáîòà íà öèõ ïîñàäàõ â³äïîâ³äàº âèìîãàì
ïðîãðàìè ïðàêòèêè. Ïðè öüîìó íå ìåíøå í³æ 50 â³äñîòê³â ÷àñó ìàº â³äâîäèòèñÿ íà
çàãàëüíî-ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó çà ðîáî÷îþ ïðîãðàìîþ ïðàêòèêè.

5. Ï²ÄÂÅÄÅÍÍß Ï²ÄÑÓÌÊ²Â ÏÐÀÊÒÈÊÈ

5.1.   Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ïðàêòèêè ñòóäåíòè çâ³òóþòü ïðî âèêîíàííÿ ïðîãðàìè
ïðàêòèêè òà ³íäèâ³äóàëüíîãî çàâäàííÿ. Ïèñüìîâèé çâ³ò, ï³äïèñàíèé òà îö³íåíèé
êåð³âíèêîì â³ä áàçè ïðàêòèêè, ðàçîì ³ç ùîäåííèêîì ïîäàºòüñÿ íà ðåöåíçóâàííÿ
êåð³âíèêó ïðàêòèêè â³ä êàôåäðè.
Çâ³ò ìàº ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî âèêîíàííÿ ñòóäåíòîì óñ³õ ðîçä³ë³â ðîáî÷î¿ ïðîãðàìè
ïðàêòèêè òà ³íäèâ³äóàëüíîãî çàâäàííÿ, âèñíîâêè ³ ïðîïîçèö³¿, ðîçä³ëè ç ïèòàíü
îõîðîíè ïðàö³, ñïèñîê âèêîðèñòàíî¿ ë³òåðàòóðè, â³äïîâ³äàòè âñòàíîâëåíèì âèìîãàì.

5.2.   Çâ³ò ç ïðàêòèêè çàõèùàºòüñÿ ñòóäåíòîì ç äèôåðåíö³éîâàíîþ îö³íêîþ â êîì³ñ³¿,
ïðèçíà÷åí³é çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè. Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ âõîäÿòü 3 îñîáè: êåð³âíèêè
ïðàêòèêè – â³ä óí³âåðñèòåòó ³, ïî ìîæëèâîñò³, â³ä áàçè ïðàêòèêè, à òàêîæ âèêëàäà÷³
ñïåö³àëüíèõ äèñöèïë³í.

5.3.     Êîì³ñ³ÿ ïðèéìàº çàë³ê ó ñòóäåíò³â íà áàçàõ ïðàêòèêè â îñòàíí³é äåíü ¿¿ ïðîõîäæåííÿ
àáî ó âèùîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³ ïðîòÿãîì ïåðøèõ äåñÿòè äí³â íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü,
ÿê³ ïî÷èíàþòüñÿ ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïðàêòèêè. Îö³íêà çà ïðàêòèêó âíîñèòüñÿ â
çàë³êîâó â³äîì³ñòü ³ â çàë³êîâó êíèæêó ñòóäåíòà çà ï³äïèñàìè ÷ëåí³â êîì³ñ³¿.

5.4.    Ïðè âèçíà÷åíí³ ñåìåñòðîâî¿ ðåéòèíãîâî¿ îö³íêè ñòóäåíòà éîãî îö³íêà çà ïðàêòèêó
âðàõîâóºòüñÿ ç âàãîâèì êîåô³ö³ºíòîì, ÿêèé äîð³âíþº ê³ëüêîñò³ êðåäèò³â íà ïðàêòèêó,
âñòàíîâëåíèõ íàâ÷àëüíèì ïëàíîì, àëå íå á³ëüøå ï’ÿòè êðåäèò³â.
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5.5.     Ñòóäåíòó, ÿêèé íå âèêîíàâ ïðîãðàìè ïðàêòèêè ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí, ìîæå áóòè íàäàíî
ïðàâî ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè ïîâòîðíî çà óìîâ, âèçíà÷åíèõ óí³âåðñèòåòîì.

5.6.   Ñòóäåíò, ÿêèé íå âèêîíàâ ïðîãðàìè ïðàêòèêè áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî îòðèìàâ
íåãàòèâíó îö³íêó çà ïðàêòèêó íà êîì³ñ³¿, â³äðàõîâóºòüñÿ ç óí³âåðñèòåòó çà
íåóñï³øí³ñòü.

5.7.      Ï³äñóìêè êîæíî¿ ïðàêòèêè îáãîâîðþþòüñÿ íà çàñ³äàíí³ êàôåäðè, à çàãàëüí³ ðåçóëüòàòè
ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â ðîçãëÿäàþòüñÿ íà Â÷åíèõ ðàäàõ ³íñòèòóò³â íå ìåíøå
îäíîãî ðàçó ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó.

5.8.     Êàôåäðà ïîäàº çâ³ò ïðî ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè (Äîäàòîê  3), çàòâåðäæåíèé íà çàñ³äàíí³
êàôåäðè, ó â³ää³ë ïðàöåâëàøòóâàííÿ òà çâ’ÿçê³â ç âèðîáíèöòâîì ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ
íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü, ÿê³ ïî÷èíàþòüñÿ ïð³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïðàêòèêè.

5.9.    Ðîçðàõóíîê ãîäèí íà ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè ñòóäåíò³â ïðîâîäèòüñÿ íà ï³äñòàâ³ íàêàçó
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ¹450 â³ä 7.08.2002 ðîêó “Ïðî çàòâåðäæåííÿ
íîðì ÷àñó äëÿ ïëàíóâàííÿ ³ îáë³êó íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè òà ïåðåë³ê³â îñíîâíèõ âèä³â
ìåòîäè÷íî¿, íàóêîâî¿, îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè ïåäàãîã³÷íèõ ³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ
ïðàö³âíèê³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â”, â îáñÿãàõ:

– íàâ÷àëüíà ïðàêòèêà – 6 ãîäèí ó äåíü íà ãðóïó;
– âèðîáíè÷à ïðàêòèêà – 2 ãîäèíè â äåíü íà ãðóïó (áðèãàäó) äëÿ ì³ñòà Ëüâîâà. Ïðè

âè¿çä³ ó â³äðÿäæåííÿ – 6 ãîäèí ó äåíü íà ãðóïó àáî 3 ãîäèíè íà ï³äãðóïó (áðèãàäó),
àëå íå á³ëüøå 18 ãîäèí íà òèæäåíü;

– ³íäèâ³äóàëüíå êåð³âíèöòâî (ïðàêòèêà çà òåìîþ äèïëîìíîãî ïðîåêòó (ðîáîòè) – 2
ãîäèíè â òèæäåíü íà îäíîãî ñòóäåíòà.

6. ÌÀÒÅÐ²ÀËÜÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÏÐÀÊÒÈÊÈ

6.1.   Ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè ñòóäåíò³â óí³âåðñèòåòó ïåðåä-
áà÷àºòüñÿ ò³ëüêè çà íàÿâíîñò³ ô³íàíñóâàííÿ.

6.2.   Äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ ïðàêòèêè âèçíà÷àþòüñÿ ôîðìîþ çàìîâëåííÿ íà ôàõ³âö³â:
äåðæàâí³ àáî ðåã³îíàëüí³, êîøòè ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é ³ óñòàíîâ óñ³õ ôîðì
âëàñíîñò³, çàêîðäîííèõ çàìîâíèê³â ôàõ³âö³â àáî êîøòè ô³çè÷íèõ îñ³á.

6.3.    Âèòðàòè íà ïðàêòèêó ñòóäåíò³â âõîäÿòü ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ â  çàãàëüí³ âèòðàòè íà
ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â. Ðîçì³ð âèòðàò íà ïðàêòèêó ñòóäåíò³â âèçíà÷àºòüñÿ êîøòîðèñîì-
êàëüêóëÿö³ºþ, ÿêèé ðîçðîáëÿº óí³âåðñèòåò. Îñíîâíèìè ñòàòòÿìè êàëüêóëÿö³¿ âèòðàò
íà ïðàêòèêó º:

– îïëàòà ïðàö³ áåçïîñåðåäíüîãî êåð³âíèêà ïðàêòèêè;
– ðàçîâ³ âèòðàòè íà îðãàí³çàö³þ òà ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ïðàêòèêè (óêëàäàííÿ

äîãîâîðó, ïðîâåäåííÿ ³íñòðóêòàæ³â, âèá³ð ì³ñöÿ ïðàêòèêè òîùî);
– âèòðàòè íà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ (âèêîðèñòàííÿ ÏÅÎÌ, ïðèäáàííÿ

ìàòåð³àë³â ³ êàíöåëÿðñüêèõ òîâàð³â, êîï³þâàííÿ, åêñïëóàòàö³ÿ îáëàäíàííÿ òîùî);
–  îïëàòà êîíñóëüòàö³é, åêñêóðñ³é òà ³íøèõ îäíîðàçîâèõ çàãàëüíèõ çàõîä³â, ÿê³ ìîæóòü

ïðîâîäèòèñÿ ñïåö³àë³ñòàìè áàç ïðàêòèêè òîùî.
6.4.   Îïëàòà ïðàö³ áåçïîñåðåäí³õ êåð³âíèê³â ïðàêòèêè â³ä áàçè ïðàêòèêè çä³éñíþºòüñÿ

óí³âåðñèòåòîì íà óìîâàõ ïîãîäèííî¿ îïëàòè ³ç ðîçðàõóíêó îäíà ãîäèíà íà ñòóäåíòà
çà òèæäåíü â³äïîâ³äíî äî íàêàçó Ì³íîñâ³òè Óêðà¿íè ¹351 â³ä 20.12.1994 ð.
Ôîðìà îïëàòè ïðàö³ êåð³âíèê³â â³ä áàç ïðàêòèêè âêàçóºòüñÿ â äîãîâîð³. Îïëàòà ïðàö³
ìîæå çä³éñíþâàòèñü áàçîþ ïðàêòèêè àáî áåçïîñåðåäíüî óí³âåðñèòåòîì çà ðàõóíîê
êîøò³â ç ïîãîäèííîãî ôîíäó êàôåäðè â³äïîâ³äíî äî íàêàçó íà ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè.

344



6.5.      Ï³ä ÷àñ ïðàêòèêè, ó ïåð³îä ðîáîòè íà ðîáî÷èõ ì³ñöÿõ ³ ïîñàäàõ ç âèïëàòîþ çàðîá³òíî¿
ïëàòè, çà ñòóäåíòàìè çáåð³ãàºòüñÿ ïðàâî íà îäåðæàííÿ ñòèïåíä³¿ çà ðåçóëüòàòàìè
ñåìåñòðîâîãî êîíòðîëþ.

6.6.      Ñòóäåíòàì îñòàíí³õ êóðñ³â óí³âåðñèòåòó, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ áåç â³äðèâó â³ä âèðîáíèöòâà
³ â³äïîâ³äíî äî ð³øåíü êàôåäðè íàïðàâëÿþòüñÿ äëÿ ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè,
êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é ³ óñòàíîâ óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ íàäàþòü äîäàòêîâó
ì³ñÿ÷íó â³äïóñòêó áåç çáåðåæåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äñòàâ³ äîâ³äîê óí³âåðñèòåòó
ïðî òåðì³íè ïðàêòèêè.

6.7.     Óñ³ì ñòóäåíòàì-ïðàêòèêàíòàì íà ïåð³îä ïðàêòèêè, ùî ïðîâîäèòüñÿ çà ìåæàìè ì³ñòà
Ëüâîâà, îïëà÷óþòüñÿ äîáîâ³ òà ïðî¿çä çàë³çíè÷íèì, àâòîìîá³ëüíèì ³ âîäíèì
òðàíñïîðòîì äî ì³ñöÿ çíàõîäæåííÿ áàçè ïðàêòèêè ³ íàçàä çà ðàõóíîê âèòðàò íà
ïðàêòè÷íó ï³äãîòîâêó ó ðîçì³ðàõ, âñòàíîâëåíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì. Ïðî¿çä
äî áàç ïðàêòèêè ³ íàçàä (äî 50 êì) ì³ñüêèì ³ ïðèì³ñüêèì òðàíñïîðòîì îïëà÷óºòüñÿ
ñòóäåíòàìè çà ñâ³é ðàõóíîê.

6.8.   Óí³âåðñèòåò ìàº ïðàâî óòðèìàòè ç ñòóäåíò³â äîáîâ³ çà ïðîïóùåí³ ç íåïîâàæíèõ
ïðè÷èí äí³ ïðàêòèêè, çàçíà÷åí³ ó òàáåë³ â³äâ³äóâàííÿ áàç ïðàêòèêè. Ñòóäåíòàì,
çàðàõîâàíèì íà ïåð³îä ïðàêòèêè íà øòàòí³ ïîñàäè â ãåîëîã³÷íèõ ïàðò³ÿõ ³ åêñïåäèö³ÿõ,
à òàêîæ â åê³ïàæ³ ñóäåí ç âèïëàòîþ çàðîá³òíî¿ ïëàòè ³ ïîëüîâîãî çàáåçïå÷åííÿ àáî
áåçêîøòîâíîãî õàð÷óâàííÿ, äîáîâ³ íå ñïëà÷óþòü.

6.9.    Ïðîæèâàííÿ ñòóäåíò³â-ïðàêòèêàíò³â ó ãóðòîæèòêàõ áàç ïðàêòèê àáî â îðåíäîâàíèõ
äëÿ öüîãî æèòëîâèõ ïðèì³ùåííÿõ îïëà÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê âèòðàò íà ïðàêòèêó ó
ðîçì³ðàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì. Ïðîæèâàííÿ ñòóäåíò³â-
ïðàêòèêàíò³â ó ãóðòîæèòêàõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³íøèõ ì³ñò (çà äîãîâîðàìè ì³æ
íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè ïðî âçàºìîîáì³í ì³ñöÿìè ó ãóðòîæèòêàõ) îïëà÷óºòüñÿ
ñòóäåíòàìè çà ñâ³é ðàõóíîê çà íîðìàìè, âñòàíîâëåíèìè äëÿ öèõ ãóðòîæèòê³â.

6.10.    Îïëàòà â³äðÿäæåíü âèêëàäà÷àì íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â - êåð³âíèêàì ïðàêòèêè ñòóäåíò³â
çä³éñíþºòüñÿ óí³âåðñèòåòîì çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.

6.11.   Òåðì³íè ³ âèòðàòè íà êåð³âíèöòâî ïðàêòèêîþ, ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â ó ãðóïàõ ³ ï³äãðóïàõ
âñòàíîâëþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â òà íàÿâíîãî ô³íàíñóâàííÿ ³
ðåãëàìåíòóþòüñÿ ðîçïîðÿäæåííÿì ïî óí³âåðñèòåòó ¹ 18 â³ä 17.03.1994 ðîêó.

6.12.   Áàçè ïðàêòèêè ìàþòü ïðàâî ñàìîñò³éíî áðàòè íà ñåáå âèòðàòè íà ïðîâåäåííÿ ïðàê-
òèêè ñòóäåíò³â, ùî îáóìîâëþºòüñÿ â óãîä³ íà ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè.

345



���

�

����������������

	
��	
�������	
������� ��������

�������������� ����
������ �����������	��������� 

������	������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������

������	��������	����������������	� ��!�������"�#	�������$�%�	�����!�!�
���	�����

���	!�&�	���� '�����	� (")*�� �� ���+	� ������!���� �� ��������� � ��+�!�

���������������������������������������������������������������������������

'��	���,���	�-������+�!����	*

���$��	������	��!��	�.!�!%!%��	���	�/� ��������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
'�������������	�������!������0��	��#	 ��%�!�����*

�����	�'1��������!���*�������+	�������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

'����������	���,���	�-������+�!����	����	�����*

���$��	������	��!��	�����������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

'�!�!%!%����������������%������!�,�*

%�������	����+�2�%0��%��������!%���3

4��1��������!������+��-��%�!���3

4�4��5��$��!���!%���!	���������!��%��0	������������������������3

4����5�������!��"�����������	6	������&����#	��	�!	������+������������0�����	���#!��

����!���2�

4�7��.!����!���!%���!���%����������������������0���������!����������%���!�

�������!����� &����������&�!����+�!�&��,������	����	��2!�����0���	�����!����!�

�$+%!�	$����#	������!	�

��������	�
������
�

�
��
�

�	���
���������
�
	������

�����
����

	�
������

����������

���������� 	��
���� �������

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �

�

���������

346



Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò
“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”

   “____” __________ 200 __ ð.

1.4. Çåáåçïå÷èòè ñòóäåíòàì óìîâè áåçïå÷íî¿ ðîáîòè íà êîæíîìó ðîáî÷îìó ì³ñö³.
Ïðîâîäèòè îáîâ’ÿçêîâ³ ³íñòðóêòàæ³ ç îõîðîíè ïðàö³: ââ³äíèé òà íà ðîáî÷îìó ì³ñö³.
Íàâ÷àòè ñòóäåíò³â-ïðàêòèêàíò³â áåçïå÷íèõ óìîâ ïðàö³. Çà íåîáõ³äíîñò³ çàáåçïå÷èòè ¿õ
ñïåöîäÿãîì, çàïîá³æíèìè çàñîáàìè, ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèì îáëóãîâóâàííÿì çà
íîðìàìè, âñòàíîâëåíèìè äëÿ øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â.
1.5. Íàäàòè ñòóäåíòàì-ïðàêòèêàíòàì ³ êåð³âíèêàì ïðàêòèêè â³ä ÂÍÇ ìîæëèâ³ñòü
êîðèñòóâàòèñÿ ëàáîðàòîð³ÿìè, êàá³íåòàìè, ìàéñòåðíÿìè, á³áë³îòåêàìè, òåõí³÷íîþ òà
³íøîþ äîêóìåíòàö³ºþ, íåîáõ³äíîþ äëÿ ïðîõîäæåííÿ ïðàêòèêè.
1.6. Çàáåçïå÷èòè îáë³ê âèõîä³â íà ðîáîòó ñòóäåíò³â-ïðàêòèêàíò³â. Ïðî âñ³ ïîðóøåííÿ
òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè, âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó òà ³íø³ ïîâ³äîìëÿòè ÂÍÇ.
1.7. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ïðàêòèêè äàòè õàðàêòåðèñòèêó íà êîæíîãî ñòóäåíòà-
ïðàêòèêàíòà, â ÿê³é â³äîáðàçèòè ÿê³ñòü âèêîíàíî¿ ðîáîòè òà ï³äãîòîâàíîãî çâ³òó.
1.8. Äîäàòêîâ³ óìîâè ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. ÂÍÇ çîáîâ’ÿçóºòüñÿ:
2.1. Çà äâà ì³ñÿö³ äî ïî÷àòêó ïðàêòèêè íàäàòè Áàç³ ïðàêòèêè äëÿ ïîãîäæåííÿ ïðîãðàìó,
à íå ï³çí³øå, í³æ çà òèæäåíü  ñïèñîê ñòóäåíò³â, ÿêèõ ñêåðîâàíî íà ïðàêòèêó.
2.2. Ïðèçíà÷èòè êåð³âíèêàìè ïðàêòèêè êâàë³ô³êîâàíèõ âèêëàäà÷³â.
2.3. Çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ ñòóäåíòàìè òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè ³ ïðàâèë âíóòð³øíüîãî
ðîçïîðÿäêó. Áðàòè ó÷àñòü ó ðîçñë³äóâàíí³ êîì³ñ³ºþ Áàçè ïðàêòèêè íåùàñíèõ âèïàäê³â,
ùî ñòàëèñÿ ç³ ñòóäåíòàìè.
2.4. Îïëàòó çà ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè çä³éñíþâàòè çà çãîäîþ Ñòîð³í.
3. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü Ñòîð³í çà íåâèêîíàííÿ óãîäè:
3.1. Ñòîðîíè â³äïîâ³äàþòü çà íåâèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íèõ îáîâ’ÿçê³â ùîäî
îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì ïðî ïðàöþ â Óêðà¿í³.
3.2. Âñ³ ñóïåðå÷êè, ùî âèíèêàþòü ì³æ Ñòîðîíàìè çà óãîäîþ, âèð³øóþòüñÿ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
3.3. Óãîäà íàáóâàº ÷èííîñò³ ï³ñëÿ ¿¿ ï³äïèñàííÿ Ñòîðîíàìè ³ ä³º äî ê³íöÿ ïðàêòèêè
çã³äíî ç êàëåíäàðíèì ïëàíîì.
3.4. Óãîäà óêëàäåíà ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ, ÿê³ ìàþòü îäíàêîâó þðèäè÷íó ñèëó.
3.5. Þðèäè÷í³ àäðåñè ñòîð³í:

ÂÍÇ: âóë. Ñ. Áàíäåðè, 12, 79013, ì. Ëüâ³â. Òåë.: (0322) 258-21-90

Áàçà ïðàêòèêè: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ï³äïèñè ³ ïå÷àòêè

   “____” __________ 200 __ ð.
/____________/______________/

Áàçà ïðàêòèêè
__________________________
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Äîäàòîê 2.2
Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”

ÍÀÊÀÇ

“____” __________ 200 __ ð. ì. Ëüâ³â ¹___________

Ïðî  _______________________________ ïðàêòèêó
       (íàçâà ïðàêòèêè)

ñòóäåíò³â ³íñòèòóòó ___________________________
                                            (íàçâà ³íñòèòóòó)
Çã³äíî ç  íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè ñêåðóâàòè íèæ÷åïåðåë³÷íèõ ñòóäåíò³â_________________

êóðñó ñïåö³àëüíîñò³ íàïðÿìó______________________________________________
   (øèôð, íàçâà)

ôîðìè íàâ÷àííÿ íà ïðîõîäæåííÿ _________________ ïðàêòèêè  ç “____” ____________
  (íàçâà)

 äî “____” __________  200 __ ð. íà òàê³ áàçè ïðàêòèêè ³ ïðèçíà÷èòè êåð³âíèê³â:
1.1. _______________________________________________________________________

(ïîâíà íàçâà áàçè ïðàêòèêè, ¹ ³ äàòà óêëàäåíî¿ óãîäè)

(Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ ñòóäåíò³â)
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
Êåð³âíèê ïðàêòèêè __________________________

    (ïîñàäà, ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè)
1.2. _____________________________________________________________________

(ïîâíà íàçâà áàçè ïðàêòèêè, ¹ ³ äàòà óêëàäåíî¿ óãîäè)
(Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ ñòóäåíò³â)
4. ____________________
5. ____________________
6. ____________________
Êåð³âíèê ïðàêòèêè __________________________

    (ïîñàäà, ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè)

2. Ïðîâåäåííÿ ³íñòðóêòàæ³â ç òåõí³êè áåçïåêè ïîêëàñòè íà êåð³âíèê³â ïðàêòèêè.
3. Êåð³âíèê³â ïðàêòèêè â³äðÿäèòè íà çàçíà÷åí³ ï³äïðèºìñòâà ó òåðì³íè ïðàêòèêè.
4. Êîíòðîëü çà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè ïîêëàñòè íà çàâ³äóâà÷³â êàôåäðè
__________________________________________________________________________

(íàçâà êàôåäðè, ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè)

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿ íàêàçó ïîêëàñòè íà çàâ³äóâà÷à ïðàêòèêîþ _____________________
6. Áóõãàëòåð³¿ óí³âåðñèòåòó çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè êîøòàìè çà íàÿâíîñò³
ô³íàíñóâàííÿ.
ÐÅÊÒÎÐ___________________ ÏÎÃÎÄÆÅÍÎ:

Ïðîåêò íàêàçó âíîñèòü
äèðåêòîð ³íñòèòóòó

(Çà â³äñóòíîñò³ âè¿çä³â çà ìåæ³ ì³ñòà íà â³ääàëü ïîíàä 50 êì ï. 6 ³ ï³äïèñ ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà âèëó÷àºòüñÿ).

Çàâ. ïðàêòèêîþ______________
Ãîëîâíèé áóõãàëòåð__________
Þðèäè÷íèé â³ää³ë ___________
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Äîäàòîê 2.4
Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”

ÍÀÊÀÇ

“____” __________ 200 __ ð. ì. Ëüâ³â ¹___________

Ïðî  _______________________________ ïðàêòèêó
       (íàçâà ïðàêòèêè)

ñòóäåíò³â ³íñòèòóòó ___________________________
                                            (íàçâà ³íñòèòóòó)
Â çâ’ÿçêó ç _________________________________________________________________

                          (âêàçàòè ïðè÷èíè çì³íè)
çã³äíî ç  íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè ñêåðóâàòè íèæ÷åïåðåë³÷íèõ ñòóäåíò³â_________________

êóðñó ñïåö³àëüíîñò³ íàïðÿìó______________________________________________
   (øèôð, íàçâà)

ôîðìè íàâ÷àííÿ íà ïðîõîäæåííÿ _________________ ïðàêòèêè  ç “____” ____________
  (íàçâà)

äî “____” __________  200 __ ð. íà òàêó áàçó ïðàêòèêè çàì³ñòü ______________________

__________________________________________________________________________
 (âêàçóºòüñÿ íàçâà ïîïåðåäíüî¿ áàçè)

³ ïðèçíà÷èòè êåð³âíèê³â:
1. _______________________________________________________________________

(ïîâíà íàçâà áàçè ïðàêòèêè, ¹ ³ äàòà óêëàäåíî¿ óãîäè)

(Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ ñòóäåíò³â)
7. ____________________
8. ____________________
9. ____________________
Êåð³âíèê ïðàêòèêè __________________________

    (ïîñàäà, ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè)

2. Ïðîâåäåííÿ ³íñòðóêòàæ³â ç òåõí³êè áåçïåêè ïîêëàñòè íà êåð³âíèê³â ïðàêòèêè.
3. Êåð³âíèê³â ïðàêòèêè â³äðÿäèòè íà çàçíà÷åí³ ï³äïðèºìñòâà ó òåðì³íè ïðàêòèêè.
4. Êîíòðîëü çà îðãàí³çàö³þ òà ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè ïîêëàñòè íà çàâ³äóâà÷³â êàôåäðè
__________________________________________________________________________

(íàçâà êàôåäðè, ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè)

5. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿ íàêàçó ïîêëàñòè íà çàâ³äóâà÷à ïðàêòèêîþ _____________________
6. Áóõãàëòåð³¿ óí³âåðñèòåòó çàáåçïå÷èòè îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ ïðàêòèêè êîøòàìè çà íàÿâíîñò³
ô³íàíñóâàííÿ.

ÐÅÊÒÎÐ___________________
ÏÎÃÎÄÆÅÍÎ:

Ïðîåêò íàêàçó âíîñèòü
äèðåêòîð ³íñòèòóòó

(Çà â³äñóòíîñò³ âè¿çä³â çà ìåæ³ ì³ñòà íà â³ääàëü ïîíàä 50 êì ï. 6 ³ ï³äïèñ ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà âèëó÷àºòüñÿ).

Çàâ. ïðàêòèêîþ______________
Ãîëîâíèé áóõãàëòåð__________
Þðèäè÷íèé â³ää³ë ___________
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

 
Це положення визначає форми державної атестації студентів, порядок її організації та 

проведення в Національному університеті "Львівська політехніка" (надалі – 
Університет). Положення розроблене відповідно до Положення про організацію 
навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого Наказом 
МОН України від 02.06.1993 р. № 161, Рекомендацій про порядок створення, 
організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих 
навчальних закладах України (Лист МОН України від 29.12.1993 р. № 83-5/1259), 
інших нормативних документів МОН України та Університету. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Державна атестація студента – це встановлення фактичної відповідності рівня 

освітньо-професійної та практичної підготовки студента вимогам освітньо-
кваліфікаційної характеристики. 

Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною комісією 
(ДЕК) після завершення ним навчання на певному освітньо-кваліфікаційному 
рівні або на його певних етапах, визначених Галузевими стандартами вищої 
освіти чи навчальними планами Університету. 

1.2. ДЕК перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку студентів, вирішує 
питання про присвоєння випускникам відповідного освітньо-кваліфікаційного 
рівня, видачу державного документа про освіту (звичайного зразка чи з 
відзнакою), опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньо-професійної 
підготовки фахівців. 

1.3. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю ДЕК здійснює ректор. 
1.4. Форми та терміни проведення державної атестації визначаються робочим 

навчальним планом.    
1.5. Оцінювання освітньо-професійної та практичної підготовки студента під час 

проведення державної атестації здійснюється за 100-бальною шкалою, 
національною шкалою та шкалою ЄКТС. 

2. ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ 
2.1. Формами державної атестації студентів є:  

– державний екзамен;  
– кваліфікаційна робота. 
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2.2. Державний екзамен – це підсумковий контроль рівня знань та умінь студента, які 
він повинен продемонструвати для підтвердження відповідності набутих ним 
компетенцій нормативним вимогам. Державний екзамен може проводитись як 
після завершення навчання на певному ОКР, так і певного етапу ОКР, 
визначеного Галузевими стандартами вищої освіти чи навчальними планами 
Університету. Виділяють такі види державних екзаменів: 
– кваліфікаційний державний екзамен, який проводиться, як правило, після 
завершення навчання на певному ОКР і передбачає перевірку знань та умінь 
студентів з фахових дисциплін, визначених навчальним планом; 

– державний екзамен з навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом. 
2.3. Залежно від ОКР підготовки студента передбачено такі види кваліфікаційних 

робіт: 
− дипломний проект (робота) за ОКР підготовки бакалавра (бакалаврська 
кваліфікаційна робота) – випускна кваліфікаційна робота, виконання і захист 
якої відбувається на завершальному етапі навчання за ОКР підготовки 
бакалаврів; 

− дипломний проект (робота) за ОКР підготовки спеціаліста (дипломна 
кваліфікаційна робота) – випускна кваліфікаційна робота, виконання і захист 
якої відбувається на завершальному етапі навчання за ОКР підготовки 
спеціалістів; 

− дипломний проект (робота) за ОКР підготовки магістра (магістерська 
кваліфікаційна робота) або магістерська дисертація – випускна кваліфікаційна 
робота, виконання і захист якої відбувається на завершальному етапі навчання 
за ОКР підготовки магістрів. 

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ 
КОМІСІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЇХНЬОЇ РОБОТИ 

3.1. ДЕК створюється у складі голови, його заступника (за потреби), секретаря та 
членів комісії, з кожного напряму підготовки і спеціальності або навчальної 
дисципліни. За великої кількості випускників можливе створення декількох 
комісій для одного напряму підготовки (спеціальності) чи навчальної 
дисципліни. Можливе створення спільної комісії для споріднених напрямів 
підготовки чи спеціальностей. 

3.2. ДЕК створюються щорічно і є чинними упродовж календарного року.  
До складу ДЕК з напряму підготовки (спеціальності) входять: директор навчально-

наукового інституту, декани, завідувачі кафедр, професори, доценти (ви-
кладачі) профілюючих кафедр, провідні спеціалісти виробництва та пра-
цівники науково-дослідних інститутів. До участі в роботі ДЕК як екзаменатори 
з правами членів комісії можуть залучатися професори і доценти (викладачі) 
інших кафедр. 

ДЕК з державного екзамену з навчальної дисципліни формують із числа провідних 
викладачів кафедри, яка організовує і проводить державний екзамен з цієї 
навчальної дисципліни. 

За необхідності до складу ДЕК можуть бути залучені інші кваліфіковані фахівці 
відповідного профілю. 
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Чисельність складу ДЕК з державного екзамену з навчальної дисципліни не має 
перевищувати чотирьох осіб, а з державного екзамену з напряму підготовки 
(спеціальності) чи із захисту кваліфікаційних робіт – не більше шести осіб (не 
враховуючи секретаря ДЕК, якщо йому на виконання обов’язків не виділено 
педагогічного навантаження). 

3.3.  Персональний склад членів ДЕК затверджується наказом ректора Університету 
(Додаток 1) не пізніше, як за місяць до початку роботи державної 
екзаменаційної комісії. 

3.4.  Головою ДЕК з кожного напряму підготовки, спеціальності призначається 
висококваліфікований фахівець виробництва або науковий чи науково-
педагогічний працівник з цієї спеціальності, який не є працівником 
університету. 

3.5.  Головою ДЕК для проведення державного екзамену з навчальної дисципліни 
призначається висококваліфікований фахівець з цієї дисципліни, який не є 
працівником університету. 

3.6.  Голову ДЕК за поданням ректора Університету затверджує Міністерство 
освіти і науки України. Одна і та ж сама особа може бути головою ДЕК не 
більше трьох років підряд. 

3.7. Обов’язки Голови ДЕК: 
− ознайомлення усіх членів комісії з їх правами та обов'язками, забезпечення 
роботи комісії відповідно до затвердженого розкладу; 

− керівництво роботою ДЕК під час захисту кваліфікаційних робіт чи 
складання державних екзаменів, активна участь в обговоренні результатів 
екзаменів, захисту кваліфікаційних робіт, виставленні оцінок, вирішенні 
питання присвоєння ОКР та вручення дипломів; 

− контроль роботи секретаря комісії щодо підготовки необхідних документів 
до початку роботи ДЕК та оформлення протоколів засідань комісії;  

− складання звіту за підсумками роботи ДЕК. 
3.8.  Заступником Голови ДЕК (за необхідності) може призначатись завідувач 

кафедри чи його заступник. У випадках, коли навчальним планом передба-
чається складання державних екзаменів перед захистом кваліфікаційної 
роботи, а також проведення державних екзаменів з окремих навчальних 
дисциплін за згодою Голови ДЕК його обов’язки може виконувати заступник. 

3.9.  Секретарем ДЕК з організації та проведення державних екзаменів чи захисту 
кваліфікаційних робіт з кожного напряму підготовки (спеціальності) 
призначається працівник випускової кафедри, а з організації та проведення 
державного екзамену з навчальної дисципліни – працівник кафедри, яка 
організовує і проводить державний екзамен з цієї навчальної дисципліни. Свої 
обов’язки він виконує у робочий час з основної посади. 

3.10. Секретар ДЕК несе відповідальність за правильне і своєчасне оформлення 
протоколів засідання ДЕК та інших документів про її роботу. Виправлення 
помилок у документах ДЕК підтверджуються підписом голови і секретаря 
державної екзаменаційної комісії. 
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3.11. Для формування ДЕК на наступний календарний рік завідувач кафедри 
щорічно готує на ім’я проректора з науково-педагогічної роботи подання з 
пропозиціями щодо персонального складу та голів ДЕК (Додаток 2), яке подає 
до Навчально-методичного управління Університету (надалі – НМУ) до кінця 
жовтня поточного року. До цього Подання додають такі документи щодо 
претендента на посаду голови ДЕК: 
− заяву на ім’я ректора Університету від претендента на посаду голови ДЕК 

(Додаток 3); 
− 2 кольорові фотокартки (3х4 см); 
− копію паспорта (1, 2 і 11 сторінки) та ідентифікаційного номера; 
− копію дипломів про вищу освіту, присвоєння наукових ступенів і вчених 
звань; 

− особову картку з основного місця праці (копію або дублікат); 
− дозвіл від керівника претендента на голову ДЕК за основним місцем праці на 
виконання обов’язків голови ДЕК в Університеті (на фірмовому бланку з 
печаткою). 

На осіб, які вже працювали головами ДЕК в Університеті в попередні роки, з вище-
наведеного переліку подають лише заяву. 

3.12. Внесення змін до персонального складу ДЕК можливе не пізніше як за місяць 
до початку роботи комісії. Підставою для внесення змін до персонального 
складу ДЕК може бути: 
– довготривале відрядження члена ДЕК; 
– стаціонарне лікування члена ДЕК; 
– звільнення члена ДЕК із займаної посади в Університеті (крім голови 

ДЕК). 
3.13. Форма подання списків голів ДЕК до Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України регламентується Рекомендаціями про порядок створення, 
організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у 
вищих навчальних закладах України (Лист МОН України від 29.12.1993 р.  
№ 83-5/1259) і подана в Додатку 4 до цього Положення. 

3.14. ДЕК працюють у терміни, передбачені навчальними планами кожного напряму 
підготовки чи спеціальності відповідно до графіка навчального процесу 
Університету. 

Розклад роботи ДЕК, узгоджений з головою комісії, затверджує проректор з науково-
педагогічної роботи на підставі подання директора інституту. Розклад роботи 
ДЕК оголошується не пізніше, як за місяць до початку складання державних 
екзаменів або захисту дипломних проектів (робіт) (Додаток 5). 

Позачергове засідання ДЕК може бути скликане за наказом ректора в особливих 
випадках за наявності відповідних підстав. 

3.15. Допуск студентів до державної атестації оформляється наказом ректора. Для 
цього деканати не пізніше, ніж за тиждень до початку роботи ДЕК згідно з 
графіком навчального процесу, готують відповідний проект наказу  
(Додаток 6). 

3.16. До початку роботи ДЕК секретар готує необхідні матеріали, які забезпечують 
роботу комісії (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Перелік документів, необхідних для роботи ДЕК 

Види державної атестації 

Перелік документів, необхідних 
для роботи ДЕК 

Кваліфікаційний 
державний 
екзамен 

Державний 
екзамен з 
навчальної 
дисципліни 

Кваліфікаційна 
робота 

1. Наказ (витяг з наказу) 
Університету про затвердження 
персонального складу комісії 

+ + + 

2. Розклад роботи комісії + + + 
3. Списки студентів, допущених 
до захисту кваліфікаційних робіт 
чи складання державних 
екзаменів, за підписом директора 
ННІ 

+ + + 

4. Інформація про успішність 
студентів, а також список 
студентів, які претендують на 
диплом з відзнакою 

+ - + 

5. Відомість та залікові книжки 
студентів + + + 

6. Навчальні програми з 
дисциплін(и), винесених на 
державний екзамен 

+ + - 

7. Комплект екзаменаційних 
білетів, варіанти комплексних 
завдань або письмових 
екзаменаційних робіт 

+ + - 

8. Критерії оцінювання якості 
складання державних екзаменів і 
захисту кваліфікаційних робіт 

+ + + 

9. Перелік наочного приладдя, 
матеріалів довідкового характеру, 
передбачених для використання 
студентами під час підготовки та 
відповіді на питання державного 
екзамену, у т.ч. технічні та 
дидактичні засоби і лабораторне 
обладнання 

+ + + 

10. Кваліфікаційні роботи, 
підписані керівниками і 
завідувачами випускових кафедр 

- - + 

11. Письмові відгуки керівників - - + 
12. Письмові рецензії на 
кваліфікаційні роботи 
 

- - + 
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3.17. Складання державних екзаменів та захист кваліфікаційних робіт проводиться на 
відкритому засіданні ДЕК за участю не менш ніж половини її складу за 
обов’язкової присутності голови комісії. Засідання державної комісії 
оформлюється протоколом. Тривалість засідання не повинна перевищувати 
шести академічних годин на день. 

3.18. Рішення ДЕК щодо результатів оцінювання якості підготовки фахівця, 
здобутого ним ОКР, присвоєної йому кваліфікації та видавання диплома 
(загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні 
відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали 
участь у її засіданні. За однакової кількості голосів голос голови ДЕК є 
вирішальним. 

3.19. Після закінчення роботи ДЕК секретар повинен: 
– не пізніше п’яти робочих днів після останнього засідання ДЕК подати до 

НМУ звіт голови ДЕК; 
– не пізніше десяти робочих днів після останнього засідання ДЕК передати на 

кафедру та в деканат по одному примірнику звіту голови ДЕК, а також 
передати в деканат оформлені залікові книжки та книгу протоколів засідання 
ДЕК; 

– не пізніше двох тижнів після останнього засідання ДЕК здати в архів 
дипломні проекти (роботи), письмові відповіді студентів (при письмовому 
екзамені) у заклеєних конвертах, завірені всіма членами ДЕК.  

3.20. Оплата праці голови та членів ДЕК, які не працюють в університеті, 
здійснюється за погодинною формою відповідно до чинного законодавства. 
Участь у роботі ДЕК членів комісії від навчального закладу планується як 
навчальна робота (педагогічне навантаження).  

4. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ У ФОРМІ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ 
4.1. Державний екзамен проводиться за індивідуальними завданнями як комплексна 

перевірка рівня знань та умінь студента, які він повинен продемонструвати для 
підтвердження відповідності набутих ним компетенцій до нормативних вимог. 

4.2. Програму державного екзамену з напряму підготовки (спеціальності) розробляє 
випускова кафедра, розглядає Науково-методична рада ННІ і затверджує 
директор. 

Програму державного екзамену з навчальної дисципліни розробляє кафедра, яка 
організовує і проводить державний екзамен з цієї навчальної дисципліни, 
розглядає Науково-методична рада ННІ, до структури якого входить така 
кафедра, і затверджує директор. 

Програму державного екзамену секретар ДЕК доводить до відома студентів не 
пізніше, ніж за два тижні до початку складання цього екзамену згідно з кален-
дарним графіком навчального процесу, а також встановлює її в інформаційній 
системі “Віртуальне навчальне середовище Львівської політехніки”. 

4.3. Державний екзамен проводять у письмово-усній формі. Тривалість письмової 
компоненти державного екзамену, як правило, не повинна перевищувати трьох 
академічних годин. 

4.4. У разі складання декількох державних екзаменів інтервал між ними повинен 
становити не менше п’яти календарних днів. 
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4.5. Екзаменаційні білети, критерії оцінювання відповідей на завдання, перелік 
наочного приладдя і матеріалів розробляють викладачі кафедри, яка організовує 
і проводить державний екзамен, після чого їх розглядають на засіданні цієї 
кафедри і не пізніше як за місяць до початку роботи ДЕК зі складання 
державних екзаменів подають на затвердження директору ННІ. 

4.6. Екзаменаційні білети та критерії оцінювання відповідей на завдання 
розробляють відповідно до Методичних рекомендацій щодо формування 
тестових завдань і тестів. Вони повинні забезпечувати об’єктивне оцінювання 
знань студентів за 100-бальною шкалою. 

5. ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ У ФОРМІ ЗАХИСТУ 
КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

5.1. Кваліфікаційні роботи студенти виконують на завершальному етапі навчання на 
певному освітньо-кваліфікаційному рівні. Виконання кваліфікаційних робіт має 
на меті: 
− систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань 
та вмінь з напряму підготовки чи спеціальності та застосування їх під час 
виконання конкретних наукових, проектних, технічних, економічних, 
виробничих та інших завдань; 

− розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження 
та експерименту, пов’язаних з темою роботи. 

5.2. Студент має право вибрати тему кваліфікаційної роботи, визначену випусковою 
кафедрою або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її 
розроблення. В останньому випадку вибір теми кваліфікаційної роботи він 
здійснює шляхом написання заяви на ім’я завідувача випускової кафедри та, за 
необхідності, подає лист-погодження від керівництва підприємства (установи, 
науково-дослідної лабораторії), яке є базою для проходження переддипломної 
практики такого студента. 

Для керівництва виконанням кваліфікаційної роботи студентові призначають 
керівника з числа викладачів випускової кафедри або висококваліфікованих 
фахівців виробничих, наукових і проектних організацій тощо. Керівник видає 
завдання на кваліфікаційну роботу (Додаток 7), консультує студента в процесі її 
виконання, підписує її та надає письмовий відгук щодо характеристики роботи 
студента в процесі її виконання. 

5.3. Переліки тем кваліфікаційних робіт і наукових керівників затверджує ректор 
Університету своїм наказом. Проекти наказів формують відповідні деканати 
ННІ на основі поданої випусковими кафедрами інформації про теми робіт і 
призначених керівників (Додаток 8). Затвердження тем кваліфікаційних робіт і 
наукових керівників здійснюється не пізніше, як за два місяці до початку 
захистів кваліфікаційних робіт згідно з календарним графіком навчального 
процесу. 

5.4. Порядок виконання й оформлення кваліфікаційних робіт, вимоги до їхньої 
структури та обсягу тощо випускові кафедри регламентують відповідними 
методичними рекомендаціями. Оформлення пояснювальних записок до 
кваліфікаційних робіт здійснюється відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 
“Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”. 
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5.5. Для забезпечення високого рівня якості кваліфікаційних робіт і підготовки 
студентів до їх захисту випускові кафедри проводять нормоконтроль та можуть 
здійснювати попередній захист кваліфікаційних робіт. Для цього випускові 
кафедри створюють відповідні комісії зі складу своїх викладачів. 

5.6. Студента допускають до захисту кваліфікаційної роботи, якщо він успішно 
завершив теоретичний курс навчання та пройшов нормоконтроль чи попередній 
захист і подав секретарю комісії: 
− кваліфікаційну роботу, підписану науковим керівником і завідувачем 

випускової кафедри, що свідчить про допуск студента до захисту; 
− письмовий відгук керівника з характеристикою діяльності випускника під 

час виконання кваліфікаційної роботи; 
− письмову рецензію на кваліфікаційну роботу. 

5.7. Рецензування кваліфікаційних робіт проводять кваліфіковані фахівці 
виробничих, наукових і проектних організацій, працівники і викладачі вищих 
навчальних закладів, які не працюють в Університеті. Склад рецензентів 
затверджує ректор Університету своїм наказом не пізніше як за два місяці до 
початку роботи ДЕК із захисту кваліфікаційних робіт. Проект наказу про 
затвердження рецензентів формують випускові кафедри (Додаток 9). 

5.8. Рецензія повинна містити оцінку кваліфікаційної роботи за національною 
шкалою оцінювання знань (Додаток 10). Негативна рецензія не є підставою для 
недопущення роботи до захисту. 

5.9. До державної комісії можуть подаватися й інші матеріали, які характеризують 
наукову і практичну цінність виконаної кваліфікаційної роботи: друковані статті 
за темою роботи, документи, що вказують на практичне застосування роботи, 
макети, зразки матеріалів, виробів тощо. 

5.10. Захист кваліфікаційних робіт може проводитись як в Університеті, так і на 
підприємствах, в установах та організаціях, для яких тематика робіт, поданих 
для захисту, має науковий, теоретичний або практичний інтерес. 

5.11. Захист кваліфікаційних робіт здійснюється, як правило, українською мовою. 
Порядок захисту кваліфікаційних робіт іноземною мовою регламентується 
Положенням про захист студентами, курсантами та екстернами Національного 
університету “Львівська політехніка” кваліфікаційних робіт іноземною мовою. 

5.12. Засідання ДЕК із захисту кваліфікаційних робіт мають відкритий (публічний) 
характер. У засіданнях ДЕК можуть брати участь керівники робіт, викладачі 
кафедр, запрошені, бажаючі. 

5.13. Для розкриття змісту кваліфікаційної роботи студенту надають до 20 хвилин. 
Після доповіді студент відповідає на запитання членів ДЕК. Питання можуть 
стосуватися як теми виконаної роботи, так і мати загальний характер у межах 
змісту навчальних дисциплін (модулів) напряму підготовки чи спеціальності. За 
дозволом голови ДЕК питання можуть ставити всі присутні на захисті. Після 
цього секретар ДЕК оголошує відгук керівника та рецензії. Після відповіді 
студента на зауваження, викладені у відгуках та рецензії, захист закінчується. 

5.14. При визначенні оцінки кваліфікаційної роботи беруть до уваги рівень 
теоретичної, наукової та практичної підготовки студента. Оцінювання захисту 
кваліфікаційної роботи студента відбувається в такому порядку: 
− ДЕК виставляє оцінку за шкалою ЄКТС; 
− ДЕК переводить виставлену оцінку в національну та 100-бальну шкалу (за 

середнім інтервальним значенням цієї шкали згідно з табл. 2). 
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Таблиця 2 
Шкала переведення оцінок захисту кваліфікаційної роботи 

Оцінка за шкалою ЄКТС Оцінка за 100-бальною 
шкалою 

Оцінка за національною 
шкалою 

A 94 відмінно 
B 84 добре 
C 75 добре 
D 66 задовільно 
E 55 задовільно 

FX, F – незадовільно 

6. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

6.1. Студенту, який успішно склав усі види державної атестації, визначені робочим 
навчальним планом, рішенням державної екзаменаційної комісії присвоюється 
кваліфікація та видається державний документ про вищу освіту (кваліфікацію).  

6.2. Студенту, який має оцінки “відмінно” (88–100 балів) не менш ніж з 75 відсотків 
усіх модулів (навчальних дисциплін) навчального плану, а з решти дисциплін та 
індивідуальних завдань – оцінки “добре” (71–87 балів), склав усі види державної 
атестації, визначені робочим навчальним планом, з оцінкою “відмінно”, а також 
виявив себе у науковій/творчій роботі, що підтверджується рекомендацією 
кафедри, за рішенням ДЕК видається диплом з відзнакою, про що записується у 
протоколі засідання ДЕК.   

Іншим студентам, які не відповідають вищеозначеним умовам, видається диплом без 
відзнаки. 

6.3. Студента, який за результатами державної атестації отримав незадовільну оцінку 
або не атестований з будь-яких причин, відраховують з Університету з правом 
повторної державної атестації протягом трьох років. Йому видають академічну 
довідку встановленого зразка. 

Перелік дисциплін, що їх виносять на державні екзамени для осіб, які проходять 
повторну державну атестацію, визначається ОПП та навчальним планом, які 
діяли у рік закінчення студентом теоретичного навчання. 

Тему кваліфікаційної роботи для осіб, які проходять повторну державну атестацію, 
визначає випускова кафедра. 

6.4. Повторну державну атестацію особи здійснюють на компенсаційній основі за 
винятком випадків неявки на державну атестацію або непредставлення ква-
ліфікаційної роботи на захист з поважних причин, підтверджених докумен- 
тально. 

6.5. Повторне проведення державної атестації з метою підвищення оцінки не 
дозволяється. 

6.6. Якщо студент не з’явився на засідання ДЕК для складання екзамену або захисту 
кваліфікаційної роботи, то у протоколі комісії відзначають, що він не 
атестований у зв’язку з неявкою на засідання ДЕК. 

6.7. Результати захисту кваліфікаційних робіт, а також складання державних 
екзаменів оголошують у день засідання ДЕК після оформлення протоколів. 
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6.8. У протоколі (Додатки 11, 12) записують оцінки, одержані на державних 
екзаменах або під час захисту кваліфікаційної роботи, виставлені в національній 
шкалі та шкалі ЄКТС; запитання, поставлені студентові; особливі думки членів 
державної комісії; вказують здобуту та присвоєну кваліфікацію; рекомендації 
про подальші академічні права випускника і видання диплома (звичайного 
зразка або з відзнакою). 

Протокол підписує голова і члени ДЕК, що брали участь у засіданні. Книга 
протоколів зберігається в архіві Університету. 

6.9. За підсумками діяльності ДЕК голова комісії складає звіт (Додатки 13, 14). У 
звіті повинні бути відображені рівень підготовки студентів з напряму підготовки 
(спеціальності) чи навчальної дисципліни і характеристика їхніх знань, якість 
виконання кваліфікаційних робіт, актуальність їх тематики та відповідність 
сучасному стану науки, техніки і виробництва, а також вказуються недоліки, 
допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації 
роботи ДЕК. У ньому подають пропозиції щодо покращення підготовки 
фахівців, усунення недоліків в організації проведення державних екзаменів і 
захисту кваліфікаційної роботи, рекомендації щодо скерування на навчання 
кращих студентів в магістратурі або аспірантурі, а також відзначають 
кваліфікаційні роботи, які можуть бути використані на підприємствах, у 
науково-дослідних установах тощо. 

6.10. Питання про роботу ДЕК обговорюють на засіданнях кафедр, а звіти голів ДЕК 
– на засіданнях вчених рад ННІ. 

6.11. Інформацію про результати державної атестації, подану в звітах про роботу 
ДЕК, НМУ узагальнює по Університету за календарний рік та подає ректору. 

6.12. Узагальнені НМУ результати проведення державних екзаменів, захисту 
кваліфікаційних робіт з переліком характерних недоліків у підготовці фахівців 
та реалізованих заходів щодо удосконалення роботи кафедр і інститутів додають 
до річного звіту та надсилають до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України. 

6.13. Дирекції ННІ за поданням секретарів ДЕК в місячний термін після закінчення 
роботи ДЕК готують проект наказу про погодинну оплату роботи голів ДЕК і 
рецензентів (Додаток 15), до якого додають: 
− заявки на оплату; 
− копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів рецензентів. 
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Додаток 1 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

 
НАКАЗ 

 
“___”__________20___ р.      м. Львів         № ____________ 
 

Про затвердження державних екзаменаційних комісій 
для проведення державного екзамену (захисту 

кваліфікаційних робіт) у 20____ році 
 

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу (Наказ Міносвіти 
України № 161 від 02.06.1993 р.), Наказом Міносвіти України № 420 від 02.12.1998 р. та 
відповідно до пропозицій методичних комісій напрямків підготовки фахівців за 
професійним спрямуванням (ОКР “Бакалавр”) (пропозицій методичних комісій підготовки 
фахівців за спеціальностями (ОКР “Спеціаліст” та “Магістр”) 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Для проведення державного екзамену з напряму підготовки (спеціальності, навчальної 
дисципліни) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ____________ у 20__ році 
затвердити державні екзаменаційні комісії у такому складі: 

 

Інститут _______________________ 
(назва ННІ) 

ДЕК з напряму підготовки (спеціальності, навчальної дисципліни) 
______________________________________________________________________________ 

(шифр і назва напряму підготовки чи спеціальності або назва навчальної дисципліни) 
 
Голова комісії: (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада і основне місце праці) 
Заступник голови  (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання); 
комісії 
Секретар комісії: (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання і 

посада) 
Члени комісії: (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання і 

посада кожного члена комісії) з навантаженням ____ % 
 

(аналогічно для всіх решти ДЕК з напрямів підготовки (спеціальностей, навчальної 
дисципліни) в розрізі навчально-наукових інститутів) 

 
Ректор ____________________ 

 
Проект наказу вносить  УЗГОДЖЕНО 
________________________  Проректор 

_______________________ 
Начальник юридичного відділу 
__________________________ 

363



 

Додаток 2 
 
 

Проректору 
Національного університету 

“Львівська політехніка” 
проф._____________________ 

 
 

ПОДАННЯ 
 

Прошу включити в наказ на склад ДЕК на ______ рік для напряму підготовки 
(спеціальності, навчальної дисципліни) ________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(вказати шифр і назву напряму підготовки (спеціальності) чи назву навчальної дисципліни) 
ОКР __________________ таких осіб: 
    (вказати ОКР) 
 
Голова комісії: (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада і основне місце праці) 
Заступник голови 
комісії:    (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання); 
Секретар комісії: (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання і 

посада) 
Члени комісії: (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання і 

посада кожного члена комісії, , а також обсяг навантаження у 
величині ставки) 

 
 
 
Завідувач кафедри  
__________________  підпис                             (Прізвище й ініціали) 
(абревіатура кафедри) 
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Додаток 3 
 
 

Ректору 
Національного університету 

“Львівська політехніка” 
проф. ______________ 

_________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце  

_________________________________ 
праці претендента на посаду голови ДЕК)  

 
 

ЗАЯВА 

Даю згоду на роботу головою ДЕК за напрямом (напрямами) підготовки 

____________________________, та за спеціальністю (спеціальностями) ____________ 

______________ на кафедрі _______________ в 20__ році. 

 
Дата   підпис   (Прізвище й ініціали) 

 
Прошу прийняти на роботу  
головою ДЕК за напрямом підготовки 
(спеціальностями) кафедри  ___________________ 
     (шифр кафедри) 

Завідувач кафедри  ___________________ 
     (шифр кафедри) 

___________________________________ 
       (підпис, прізвище й ініціали завідувача кафедри) 

 
Директор ННІ   ___________________ 
          (шифр ННІ) 

___________________________________ 
       (підпис, прізвище й ініціали директора ННІ) 
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Додаток 4 
 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

_________________________ 
(посада, прізвище та ініціали керівника 
органу державного управління освітою 

міністерства (відомства) 
_________________ (підпис) 
"____" ____________ 20__ р. 
№ ____________________ 

 
СПИСОК 

голів державних екзаменаційних комісій 
з перевірки підготовки фахівців та присвоєння їм  

кваліфікаційного рівня в Національному університеті “Львівська політехніка” 
у 20___ р. 

 
№ Прізвище, 

ім’я та по 
батькові 
голови 
комісії 

Посада та 
місце 
праці 

Науковий 
ступінь і 
вчене 
звання 

Який 
навчальний 
заклад 
закінчив, коли 

Присвоєна 
кваліфікація і 
спеціальність 

Термін 
роботи за 
фахом 

Період 
роботи 
комісії 

 Шифр та назва спеціальності 
        

 
 

Ректор   підпис           (Прізвище й ініціали) 
 
 
Вик. _________________________ 
 (прізвище, номер телефону) 
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Додаток 5 
 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор __________________ 
“___” _________________20___р. 

 
 

РОЗКЛАД РОБОТИ ДЕК 
кафедри ________________________ 
інституту ________________________ 
з _________________________ студентів 

(вказати форму державної атестації) 
_____________________ форми навчання 

(денної, заочної, екстернат)    
напряму підготовки (спеціальності) ________________________ 

в період з “___”_____________20___ р. до “___”_____________20___ р. 
 

Дата Початок роботи 
ДЕК 

Аудиторія ОКР Кількість 
студентів 

     
     
     
     
     

 
Завідувач кафедри  
________________ підпис           (Прізвище й ініціали) 
 
Секретар ДЕК   
________________підпис            (Прізвище й ініціали) 
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Додаток 6 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

 
НАКАЗ 

 
“___”__________20___ р.     м. Львів  № ____________ 
 
Про допуск студентів _____________ форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня __________________ 
напряму підготовки (спеціальності) _______________ 
до складання державного екзамену (захисту  
кваліфікаційних робіт) 
 

Нижчезазначених студентів ___ курсу ______________ форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня __________________ напряму підготовки 
(спеціальності) _______________ допустити до складання державного екзамену 
_______________________________ 
                 (вказати вид державного екзамену) 
(захисту кваліфікаційних робіт): 
 
(наводиться списковий склад студентів, допущених до державної атестації за 
академічними групами) 
 

 
Проректор ____________________ 

 
Проект наказу вносить    УЗГОДЖЕНО 
Директор ________________  Начальник НМУ 

        (абревіатура ННІ) 
_____________________   ____________________ 

     
Начальник юридичного відділу 

 ________________________ 
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Додаток 7 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

Інститут__________________________________ 
Кафедра__________________________________ 
Спеціальність______________________________________________________________ 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 
Завідувач 

кафедри___________________ 
__________________________________ 

“_____”_______________20___ р. 
 

ЗАВДАННЯ 
 

на кваліфікаційну роботу (проект) студента групи ______ОКР _________________ 
_________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
 
1. Тема роботи (проекту) ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(у разі виконання комплексної роботи в дужках вказується “комплексна робота (проект)”) 
__________________________________________________________________________ 
затверджена наказом по університету від “__”__________20_____ р. №  ____________ 
 
2. Термін подання студентом закінченої роботи (проекту) ________________________ 
 
3. Вихідні дані для роботи (проекту) __________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які належить 
розробити) ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
5. Перелік графічного матеріалу ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
6. Перелік програмних продуктів, які належить використати в процесі розроблення 
роботи (проекту) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Продовження додатка 7 
 

(ЗВОРОТНЯ СТОРОНА БЛАНКУ ЗАВДАННЯ) 
 
7. Консультування роботи (проекту), із зазначенням розділів роботи 
 

Завдання видав Завдання 
прийняв Розділ Консультант 

підпис дата підпис дата 
      
      
      
      
      

 
8. Дата, коли видано завдання________________________________ 

Керівник            _____________________ 
       (підпис) 

Завдання прийняв до виконання            _____________________ 
       (підпис) 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 
№ 
з/п 

Назва етапів роботи (проекту) Термін виконання етапів 
роботи (проекту) 

Примітка 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Студент _____________________ 

 (підпис) 
Керівник_____________________ 

 (підпис) 
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Додаток 8 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

 
НАКАЗ 

 
“___”__________20___ р.     м. Львів  № ____________ 
 
Про затвердження тем, керівників та 
консультантів кваліфікаційних робіт  
студентів ___________ форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня __________________ 
напряму підготовки (спеціальності) _______________ 
 

Нижчезазначеним студентам ___ курсу ______________ форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня __________________ напряму підготовки 
(спеціальності) _______________ затвердити теми кваліфікаційних робіт (дипломних 
робіт, проектів), керівників та консультантів: 

 
 
1. Прізвище, ім’я, по батькові студента – “Тема кваліфікаційної роботи” (дипломна 
робота (проект)). Керівник (посада, прізвище й ініціали керівника роботи) 
2. __________________________________ – “_________________________” (дипломна 
робота (проект)). Керівник ________________________________________ 
3. __________________________________ – “_________________________” (дипломна 
робота (проект)). Керівник ________________________________________ 
 
(наводиться повний перелік студентів відповідного курсу, форми навчання та ОКР і 
затверджених їм тем кваліфікаційних робіт та керівників) 

 
Консультантами з _______________________________________________ призначити 

     (вказати частину кваліфікаційної роботи, з якої призначають консультантів) 
__________________________________________________________________________ 

(вказати прізвища й ініціали, наукові ступені та вчені звання консультантів) 
 

Ректор ____________________ 
Проект наказу вносить     УЗГОДЖЕНО 
Директор ________________   Проректор 

        (абревіатура ННІ) 
_________________________   __________________________ 
 
Зав. кафедрою ____________   Начальник НМУ  

(абревіатура кафедри)    
_________________________   ________________________ 
      Начальник юридичного відділу 
      ________________________ 

371



 

Додаток 9 
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

 
НАКАЗ 

 
“___”__________20___ р.      м. Львів   
 № ____________ 
 
Про призначення рецензентів 
магістерських, дипломних і  
бакалаврських кваліфікаційних 
робіт по кафедрі ____________ 
 

Рецензентами магістерських і дипломних робіт за спеціальністю 
_______________ (шифри спеціальності) та бакалаврських кваліфікаційних робіт за 
напрямом _______________ (шифр напряму) по кафедрі _____________ на 20___ рік 
призначити: 

 
1. Прізвище, ім’я, по батькові рецензента – науковий ступінь, вчене звання, посада 
та місце праці  
2. 
__________________________________________________________________________ 
3. 
__________________________________________________________________________ 
(наводиться повний перелік рецензентів по відповідній кафедрі, напряму підготовки 
(спеціальності)) 

Ректор ____________________ 
 

Проект наказу вносить     УЗГОДЖЕНО 
Директор ________________   Проректор 

        (абревіатура ННІ) 
_________________________   __________________________ 
 
Зав. кафедрою ____________   Начальник юридичного відділу  

(абревіатура кафедри)    
_________________________   ________________________ 
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Додаток 10 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

 
РЕЦЕНЗІЯ 

на ______________________________________ 
(вказати вид кваліфікаційної роботи) 

 
Студент __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Спеціальність і група _______________________________________________________ 
Обсяг кваліфікаційної роботи ________________________________________________ 
Кількість аркушів креслень __________________________________________________ 
Кількість сторінок пояснювальної записки _____________________________________ 

а) короткий зміст кваліфікаційної роботи та прийнятих рішень______________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

б) висновок про відповідність кваліфікаційної роботи завданню_____________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

в) характеристика виконання кожного розділу кваліфікаційної роботи, рівень 
відповідності останнім досягненням науки та техніки і передовим методам роботи  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

г) негативні особливості виконання роботи ____________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

д) позитивні особливості ____________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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Продовження додатка 10 
 

е) оцінка графічного оформлення та пояснювальної записки до кваліфікаційної 
роботи ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

є) відгук про роботу загалом ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

ж) інші зауваження _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

з) оцінка кваліфікаційної роботи _______________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Рецензію склав _____________________________________________________ 
   (посада, місце роботи, прізвище, ім’я, по батькові) 

 
“_____” ___________________ 20___ р. 
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Додаток 11 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

Протокол № ___ від “___”_____________ 20___ р. 
Засідання ДЕК № ____ з прийому державного екзамену 

з напряму підготовки (спеціальності, навчальної дисципліни) 
 

Присутні: 
Голова ДЕК _______________________________________________________ 
Члени: ДЕК 1. _____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 
3. _____________________________________________________ 
4. _____________________________________________________ 
5. _____________________________________________________ 
6. _____________________________________________________ 

Студенти групи _______ інституту _________ чисельністю _____ осіб 
Засідання почалось о ___год ___хв і закінчилось о ___год ___хв 

Додаткові питання 
членів комісії 

Оцінка з державного 
екзамену 

№ 
з/п Прізвище, 

ім’я, по 
батькові 
студентів 

№ екз. 
білета 

Характеристика 
повноти 

відповіді на 
питання білета 

Прізвище 
того, хто 
задав 

Характе-
ристика 
повноти 
відповіді 

за 100-
бальною 
шкалою 

за 
національною 
шкалою 

Підписи 
голови та 
секретаря 
ДЕК 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
Особливі думки окремих членів ДЕК __________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Загалом проекзаменовано ____________________________ студентів 
                 (прописом чисельність студентів) 
Підписи: 
Голова   ___________________________________ 
Члени: 1. ________________________  2. ________________________ 

            (підпис, прізвище й ініціали)                             (підпис, прізвище й ініціали) 
3. ________________________  4. ________________________ 
           (підпис, прізвище й ініціали)                             (підпис, прізвище й ініціали) 
5. ________________________  6. ________________________ 
           (підпис, прізвище й ініціали)                             (підпис, прізвище й ініціали) 
 

Протокол склав секретар комісії __________________________________________ 
     (посада, прізвище й ініціали, підпис) 
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Додаток 13 
 

 
Розглянуто і затверджено на засіданні ДЕК _____ “___”___________ 20___ р. 

 
ЗВІТ 

голови Державної екзаменаційної комісії  
про захист ______________________________ студентами 

(вказати вид кваліфікаційних робіт) 
______________________ форми навчання 

напряму підготовки (спеціальності) ____________________ 
на кафедрі __________________ інституту ____________________ 

 
1. Організаційна робота проведення державної атестації. 
1.1. Державна екзаменаційна комісія сформована відповідно до наказу по 

університету № ____ від “___”___________20___ р. 
Голова комісії – _________________ – ____________________________________ 

          (прізвище й ініціали)            (науковий ступінь, вчене звання, посада за основним місцем праці) 
Члени комісії: 

1. ____________________ – _______________________________________ 
          (прізвище й ініціали)     (науковий ступінь, вчене звання, посада за основним місцем праці) 
2. ____________________ – _______________________________________ 
3. ____________________ – _______________________________________ 
4. ____________________ – _______________________________________ 
5. ____________________ – _______________________________________ 
6. ____________________ – _______________________________________ 
 

1.2. Засідання ДЕК відбувалось ____________________ 20__ р. в аудиторії _____ 
                                                                                       (вказати дати днів засідань ДЕК) 
В засіданні ДЕК взяли участь такі члени комісії: ___________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

На засідання ДЕК підготовлено і подано всі документи студентів, допущених до 
державної атестації, оформлені за встановленим порядком, зокрема відгуки 
керівників, рецензії тощо. Згідно з наказом № ________  від “___”________20___ р. до 
захисту допущено _____________ студентів __________________ форми навчання, з  

        (чисельність)               (денної, заочної) 
них з’явилося на захист _____ студентів. 

Під час засідання ДЕК були присутні викладачі кафедри і студенти. ДЕК 
представлені кваліфікаційні роботи, виконані на підприємствах і в організаціях  
м. Львова, _______________ областей. 

2. Результати захисту кваліфікаційних робіт. 
Загальна кількість поданих до захисту робіт становить ___. 
Кваліфікаційні роботи містять: пояснювальну записку, креслення, графічну 

(ілюстративну) частину (_____ листів). 
Підсумки захисту: 
“відмінно”  – ____; 

“добре”   – ____; 
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Продовження додатка 13 
 
“задовільно”  – ____; 
“незадовільно”  – ____. 
Видати дипломи з відзнакою рекомендовано _____ студентам. 
Із загальної кількості кваліфікаційних робіт _____ були виконані та захищені 

українською мовою, ___ – ______________ мовою. 
    (вказати якою мовою) 
Детальніші відомості про результати захисту наведені в додатку. 
 
3. Аналіз якості підготовки фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів). 
(аналізують якість знань студентів, вміння застосовувати на практиці 

отримані теоретичні знання, використання комп’ютерної техніки і сучасних 
інформаційних технологій під час підготовки та захисту кваліфікаційних робіт 
тощо). 

 
4. Зауваження і побажання, зроблені під час захисту кваліфікаційних робіт. 
(вказуються зауваження голови і членів ДЕК щодо підготовки та проведення 

державної атестації студентів, відповідність тематики робіт напряму підготовки 
чи спеціальності тощо та побажання щодо усунення виявлених недоліків). 

 
 
Голова ДЕК   підпис   (Прізвище й ініціали) 
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Додаток 14 
 

Розглянуто і затверджено на засіданні ДЕК _____ “___”___________ 20___ р. 
ЗВІТ 

голови Державної екзаменаційної комісії про прийом державних екзаменів  
у студентів ______________________ форми навчання 

з напряму підготовки (спеціальності, дисципліни) ____________________ 
на кафедрі __________________ інституту ____________________ 

 
1. Організаційна робота проведення державної атестації. 
Державна екзаменаційна комісія сформована відповідно до наказу університету 

№ __ від “___”___________20___ р. 
Голова комісії – _______________ – ______________________________________ 

            (прізвище й ініціали)        (науковий ступінь, вчене звання, посада за основним місцем праці) 
Члени комісії: 

1. ____________________ – _______________________________________ 
                (прізвище й ініціали)    (науковий ступінь, вчене звання, посада за основним місцем праці) 
2. ____________________ – _______________________________________ 
3. ____________________ – _______________________________________ 
4. ____________________ – _______________________________________ 
5. ____________________ – _______________________________________ 
6. ____________________ – _______________________________________ 
 

1.2. Засідання ДЕК відбувалось _________________ 20__ р. в аудиторії ________.  
(вказати дати днів засідань ДЕК) 

У засіданні ДЕК взяли участь такі члени комісії: ____________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2. Результати складання державного екзамену з напряму підготовки 
(спеціальності, дисципліни) _________________________________: 

 

Оцінка ДЕК 
Відмінно Добре Задовільно 

Форма 
навчання 

Допущено 

К-сть % К-сть % К-сть % 

Не 
з’явилось 

Стаціонарона         
Заочна         
Екстернат         
Разом         

За результатами державного екзамену можна констатувати (далі проводиться 
аналіз та подаються висновки за результатами державного екзамену) 

3. Аналіз якості підготовки фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів). 
(аналізують якість знань студентів, вміння застосовувати на практиці отри-

мані теоретичні знання, кількість студентів, яким рекомендовано видати диплом з 
відзнакою тощо). 

4. Зауваження і побажання, зроблені під час державного екзамену. 
(вказуються зауваження голови і членів ДЕК щодо підготовки та проведення 

державної атестації студентів, якості екзаменаційних білетів тощо та побажання 
щодо усунення виявлених недоліків). 

Голова ДЕК  підпис       (Прізвище й ініціали) 
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Додаток 15 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

 
НАКАЗ 

 
“___”__________20___ р.     м. Львів  № ____________ 
 
Про погодинну оплату 
головам ДЕК і рецензентам 

 
Згідно з наказами ректора (наводяться номери і назви наказів щодо 

затвердження ДЕК, затвердження тем кваліфікаційних робіт і призначення 
керівників, затвердження рецензентів) по кафедрі _______________ 

 
НАКАЗУЮ 

 
Зарахувати з погодинною оплатою праці та провести погодинну оплату за 

навчальну роботу по кафедрі ____________: 

– головам ДЕК: 
1. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та основне 

місце праці голови ДЕК – кількість відпрацьованих годин за формами державної 
атестації та видами кваліфікаційних робіт. 

(наводиться повний перелік голів ДЕК та відпрацьованих ними годин) 
 
– рецензентам: 
1. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та основне 

місце праці рецензента – кількість відпрацьованих годин. 
(наводиться повний перелік рецензентів та відпрацьованих ними годин) 
 

Ректор ____________________ 
 
Проект наказу вносить    УЗГОДЖЕНО 
Директор ________________  Проректор 

        (абревіатура ННІ) 
________________________  _______________________ 
      

Проректор-головний бухгалтер 
_______________________ 

    
 Начальник НМУ 

_______________________ 
     
 Начальник юридичного відділу 

_______________________ 
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Âèäè êâàë³ô³êàö³éíèõ ðîá³ò:
äèïëîìíèé ïðîåêò, äèïëîìíà ðîáîòà – äëÿ ñòóäåíò³â, êóðñàíò³â ÷è åêñòåðí³â
ÎÊÐ ï³äãîòîâêè “ìîëîäøèé ñïåö³àë³ñò”, “áàêàëàâð” òà “ñïåö³àë³ñò”;
ìà´³ñòåðñüêà äèïëîìíà ðîáîòà (ìà´³ñòåðñüêà ðîáîòà) – äëÿ ñòóäåíò³â ÎÊÐ
ï³äãîòîâêè “ìà´³ñòð”.

2. ÏÎÐßÄÎÊ ÇÀÕÈÑÒÓ ÊÂÀË²Ô²ÊÀÖ²ÉÍÈÕ ÐÎÁ²Ò
² ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÎÔÎÐÌËÅÍÍß ÐÅÇÓËÜÒÀÒ²Â

2.1. Äîçâ³ë íà çàõèñò ñòóäåíòîì, êóðñàíòîì ÷è åêñòåðíîì êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè
³íîçåìíîþ ìîâîþ, ç ÿêî¿ â³í àòåñòîâàíèé â óí³âåðñèòåò³, ìîæå áóòè íàäàíèé çà éîãî
ïèñüìîâîþ çàÿâîþ (äèâ. äîäàòîê 1). Çàÿâó ïðî çàõèñò êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè
³íîçåìíîþ ìîâîþ ñòóäåíò, êóðñàíò ÷è åêñòåðí ïîäàº íà ³ì’ÿ äèðåêòîðà ³íñòèòóòó, äå
â³í íàâ÷àºòüñÿ, ïðîòÿãîì ïåðøîãî ì³ñÿöÿ ñåìåñòðó (òðèìåñòðó), â ÿêîìó
â³äáóâàºòüñÿ äåðæàâíà àòåñòàö³ÿ. Çàÿâà ïîãîäæóºòüñÿ ³ç êåð³âíèêîì äèïëîìíîãî
ïðîåêòó (ðîáîòè) ³ çàâ³äóâà÷àìè êàôåäð ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè òà ³íîçåìíî¿ ìîâè ÷è
ïðèêëàäíî¿ ë³íãâ³ñòèêè. Äëÿ ñòóäåíòà, êóðñàíòà ÷è åêñòåðíà, ÿêèé çàõèùàòèìå
êâàë³ô³êàö³éíó ðîáîòó ³íîçåìíîþ ìîâîþ, ïðèçíà÷àºòüñÿ êîíñóëüòàíò ç ³íîçåìíî¿
ìîâè – âèêëàäà÷ êàôåäðè ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè, ùî â³ëüíî âîëîä³º ³íîçåìíîþ ìîâîþ,
ÿêîþ çä³éñíþâàòèìåòüñÿ çàõèñò êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè, àáî âèêëàäà÷ êàôåäðè
³íîçåìíî¿ ìîâè ÷è ïðèêëàäíî¿ ë³íãâ³ñòèêè.

2.2. Äîçâ³ë íà çàõèñò ñòóäåíòîì, êóðñàíòîì ÷è åêñòåðíîì êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè
³íîçåìíîþ ìîâîþ òà êîíñóëüòàíò ç ³íîçåìíî¿ ìîâè âèçíà÷àþòüñÿ íàêàçîì “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ òåì êâàë³ô³êàö³éíèõ ðîá³ò, êåð³âíèê³â òà êîíñóëüòàíò³â”.

2.3. Êîíñóëüòàíò ç ³íîçåìíî¿ ìîâè çä³éñíþº ë³íãâ³ñòè÷íèé ñóïðîâ³ä ï³äãîòîâêè
êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè òà çàñâ³ä÷óº â³äïîâ³äí³ñòü çì³ñòó ðåôåðàòó ³íîçåìíîþ ìîâîþ
ðåôåðàòîâ³ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Íà êîíñóëüòóâàííÿ ç ³íîçåìíî¿ ìîâè âèä³ëÿºòüñÿ 1,5 ãîäèíè íà îäíîãî ñòóäåíòà ó
ìåæàõ ë³ì³òó ÷àñó, ïåðåäáà÷åíîãî “Íîðìàìè ÷àñó äëÿ ïëàíóâàííÿ é îáë³êó íàâ÷àëüíî¿
ðîáîòè ïåäàãîã³÷íèõ ³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â”.
Êîíñóëüòàíò ç ³íîçåìíî¿ ìîâè çîáîâ’ÿçàíèé áóòè ïðèñóòí³ì ï³ä ÷àñ çàõèñòó ñòóäåíòîì,
êóðñàíòîì ÷è åêñòåðíîì êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè ³íîçåìíîþ ìîâîþ.

2.4. Íåîáõ³äíîþ óìîâîþ äîïóñêó ñòóäåíòà, êóðñàíòà ÷è åêñòåðíà äî çàõèñòó
êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè ³íîçåìíîþ ìîâîþ º íàÿâí³ñòü â ïîÿñíþâàëüí³é çàïèñö³
ðåôåðàò³â óêðà¿íñüêîþ òà ³íîçåìíîþ ìîâàìè îáñÿãîì äî 10 ñòîð³íîê, êîæåí ç³
ñòèñëèì âèêëàäåííÿì îñíîâíèõ ïîëîæåíü ïðîåêòó.

2.5. Ñòðóêòóðà ðåôåðàòó:
çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè;
ìåòà ³ çàâäàííÿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè;
àêòóàëüí³ñòü, ïðîáëåìàòèêà ³ ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè;
îñíîâíèé çì³ñò òà îäåðæàííÿ ðåçóëüòàò³â êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè;
âèñíîâêè;
ïåðåë³ê ãðàô³÷íîãî ìàòåð³àëó êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè.

2.6. Ïîÿñíþâàëüíà çàïèñêà òà ãðàô³÷íà ÷àñòèíà êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè âèêîíóþòüñÿ
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Äîïîâ³äü çà îñíîâíèìè ïîëîæåííÿìè êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè
çä³éñíþºòüñÿ ñòóäåíòîì, êóðñàíòîì ÷è åêñòåðíîì ³íîçåìíîþ ìîâîþ ³, çà ïîòðåáè,
ñóïðîâîäæóºòüñÿ ïåðåêëàäîì íà óêðà¿íñüêó ìîâó êîíñóëüòàíòîì ç ³íîçåìíî¿ ìîâè.
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Îáãîâîðåííÿ äîïîâ³ä³, çàïèòàííÿ òà â³äïîâ³ä³ íà íèõ â³äáóâàþòüñÿ ÿê óêðà¿íñüêîþ,
òàê ³ ³íîçåìíîþ ìîâàìè. Îãîëîøåííÿ â³äãóêó êåð³âíèêà êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè òà
ðåöåíç³¿, îôîðìëåííÿ ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ ÄÅÊ çä³éñíþºòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ.
Ó ïðîòîêîë³ çàñ³äàííÿ ÄÅÊ çàçíà÷àºòüñÿ, ÿêîþ ìîâîþ â³äáóâàâñÿ çàõèñò
êâàë³ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè.

2.7. Íà ï³äñòàâ³ ïðîòîêîëó äåðæàâíî¿ åêçàìåíàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ó äîäàòêó äî äèïëîìà
ñòóäåíòà, êóðñàíòà ÷è åêñòåðíà, ÿêèé çàõèñòèâ êâàë³ô³êàö³éíó ðîáîòó ³íîçåìíîþ
ìîâîþ, â ãðàô³ “Ïèñüìîâà êâàë³ô³êàö³éíà ðîáîòà” ðîáèòüñÿ äîäàòêîâèé çàïèñ
“Ðîáîòà çàõèùåíà ______________ ìîâîþ”.
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ÇÀßÂÀ
Ïðîøó äîçâîëèòè ìåí³ çàõèùàòè äèïëîìíèé ïðîåêò (äèïëîìíó ðîáîòó)

___________________________  ìîâîþ .
                             (íàçâà ìîâè)

  Äàòà ______________  Ï³äïèñ __________

“Ïîãîäæåíî” ___________________ Çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ²Ì (ÏË)
                                  (ï³äïèñ)

“Ïîãîäæåíî” ________________ Çàâ³äóâà÷ êàôåäðè
                                  (ï³äïèñ) ôàõîâî¿ ï³äãîòîâêè

“Ïîãîäæåíî” ___________________ Êåð³âíèê ÄÏ (ÄÐ)
                                  (ï³äïèñ)

Äîäàòîê 1

Äèðåêòîðó ___________ __________
                      (àáðåâ³àòóðà ³íñòèòóòó)
Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè
ï.______________________
ñòóäåíòà ãðóïè__ _________________
________________________________
________________________________

(ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³ ñòóäåíòà,
êóðñàíòà ÷è åêñòåðíà)
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ÏÎÐßÄÎÊ
çàìîâëåííÿ, âèãîòîâëåííÿ

òà îòðèìàííÿ ñòóäåíòñüêèõ êâèòê³â
ó  Öåíòð³ ïðèêëàäíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Âèäàâíèöòâà Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1.   Öåé Ïîðÿäîê ðîçðîáëåíî â³äïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó çàìîâëåííÿ, âèäà÷³ òà îáë³êó
ñòóäåíòñüêèõ òà ó÷í³âñüêèõ êâèòê³â äåðæàâíîãî çðàçêà, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì
ÌÎÍ Óêðà¿íè â³ä 28.03.2007 ð. ¹ 241.

1.2.     Ïîðÿäîê âñòàíîâëþº ïðîöåäóðó ïîäàííÿ òà îïðàöþâàííÿ ³íôîðìàö³¿, ôîðìóâàííÿ
çàìîâëåííÿ, âèãîòîâëåííÿ òà îòðèìàííÿ ñòóäåíòñüêèõ êâèòê³â ó  Öåíòð³ ïðèêëàäíèõ
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é Âèäàâíèöòâà Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè.

2. ÏÎÄÀÍÍß ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯
ÄËß ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÇÀÌÎÂËÅÍÍß

ÍÀ ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÕ ÊÂÈÒÊ²Â

2.1.     Çàìîâíèêàìè íà âèãîòîâëåííÿ ñòóäåíòñüêèõ êâèòê³â º äèðåêö³¿ íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ
³íñòèòóò³â, ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â óí³âåðñèòåòó.

2.2.   ²íôîðìàö³þ äëÿ ôîðìóâàííÿ çàìîâëåííÿ íà âèãîòîâëåííÿ ñòóäåíòñüêèõ êâèòê³â
ãîòóþòü çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ²ÂÑ “Îñâ³òà”
(ïðîãðàìà DP2000), ôîðìóþòü â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ òà ï³äòâåðäæóþòü íà
ïàïåðîâîìó íîñ³¿.

2.3.     Ç ìåòîþ ñâîº÷àñíîãî âèãîòîâëåííÿ ñòóäåíòñüêèõ êâèòê³â çàìîâëåííÿ ïîäàþòü çà 30
êàëåíäàðíèõ äí³â äî äàòè âðó÷åííÿ êâèòê³â, ùî çàìîâëÿþòüñÿ (äëÿ ñòóäåíò³â
ïåðøîãî êóðñó – òåðì³í ïîäàííÿ çàìîâëåííÿ – äî 20 ñåðïíÿ, òåðì³í âèãîòîâëåí-
íÿ – äî 20 âåðåñíÿ).

2.4.     Çàìîâëåííÿ íà âèãîòîâëåííÿ ñòóäåíòñüêèõ êâèòê³â ïîäàþòü íà ìàãí³òíèõ íîñ³ÿõ àáî
çàñîáàìè åëåêòðîííîãî çâ’ÿçêó ðàçîì ç ïàïåðîâèì ï³äòâåðäæåííÿì ó Öåíòð
ïðèêëàäíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Ôîðìó çàìîâëåííÿ íàâåäåíî ó äîäàòêó 3.

2.5.     Çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿, ùî ïîäàºòüñÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñòóäåíòñüêèõ êâèòê³â,
â³äïîâ³äàº äèðåêòîð (êåð³âíèê) íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó, ³íøîãî íàâ÷àëüíîãî
ï³äðîçä³ëó óí³âåðñèòåòó.

2.6.     Öåíòð ïðèêëàäíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ïåðåâ³ðÿº çàìîâëåííÿ íà â³äïîâ³äí³ñòü
âñòàíîâëåíèì âèìîãàì, ïàïåðîâîìó ï³äòâåðäæåííþ òà ïðèéìàº éîãî äî âèêîíàííÿ
àáî ïîâåðòàº çàìîâíèêîâ³ äëÿ óñóíåííÿ íåäëîë³ê³â.

2.7. Ó ðàç³ ïîòðåáè çàìîâíèê êîðåãóº çàìîâëåííÿ òà ïîäàº çì³íè ðàçîì ç ïàïåðîâèì
ï³äòâåðäæåííÿì â³äïîâ³äíî äî ï. 2.4 öüîãî Ïîðÿäêó.
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3. ÂÈÌÎÃÈ ÄÎ ßÊÎÑÒ² ÔÎÒÎÃÐÀÔ²É,
ßÊ² ÂÈÊÎÐÈÑÒÎÂÓÞÒÜÑß

ÄËß ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÕ ÊÂÈÒÊ²Â

3.1.   Äëÿ ñêàíóâàííÿ ³ âèãîòîâëåííÿ ñòóäåíòñüêèõ êâèòê³â ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñÿ
÷îðíî-á³ë³ òà êîëüîðîâ³ ôîòî ðîçì³ðîì 3 õ 4 ñì, íàäðóêîâàí³ íà ãëÿíöåâîìó àáî
ìàòîâîìó ïàïåð³. Ôîòî ïîâèíí³ áóòè íîâèìè òà áåç êóòèê³â. Íàéêðàùà ÿê³ñòü
ñòóäåíòñüêèõ êâèòê³â äîñÿãàºòüñÿ ïðè âèêîðèñòàíí³ ôîòî, íàäðóêîâàíèõ íà
ãëÿíöåâîìó ïàïåð³ ³ç ñâ³òëèì ñ³ðî-ãîëóáèì ôîíîì.

3.2. Íå äîïóñêàºòüñÿ âèêîðèñòàííÿ òàêèõ ôîòîãðàô³é:
– âèãîòîâëåíèõ íà êîï³þâàëüíîìó àïàðàò³ àáî íàäðóêîâàíèõ íà ïðèíòåð³;
– çîáðàæåííÿ íà ÿêèõ º äóæå ñâ³òëèì àáî äóæå òåìíèì, º âåëèêà ð³çíèöÿ ì³æ
êîëüîðîâèìè òîíàìè â ð³çíèõ ÷àñòèíàõ ôîòîãàðô³¿ (ë³âîþ òà ïðàâîþ àáî íèæíüîþ
òà âåðõíüîþ ÷àñòèíàìè), º äóæå ñèëüíî âèä³ëåí³ êîëüîðîâ³ ïëÿìè;
– ðàí³øå ïðèêëåºíèõ íà ³íø³ äîêóìåíòè, ç ïå÷àòêàìè, ë³òåðàìè, ïëÿìàìè êëåþ,
÷îðíèëà, ç ïîãíóòèìè àáî îá³ðâàíèìè êóòàìè ÷è ñòîðîíàìè âíàñë³äîê â³äðèâàííÿ;
– íà ÿêèõ çîáðàæåí³ îáëè÷÷ÿ â îêóëÿðàõ ³ç çàñâ³÷åíèìè ñêåëüöÿìè ó âèãëÿä³ á³ëèõ
ïëÿì, ÷åðåç ÿê³ íå âèäíî îáëè÷÷ÿ òà î÷åé.

3.3.      Äîòðèìàííÿ çàçíà÷åíèõ âèìîã º íåîáõ³äíèì äëÿ ÿê³ñíîãî âèãîòîâëåííÿ ñòóäåíòñüêèõ
êâèòê³â òà çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ ç³ñòàâëåííÿ çîáðàæåííÿ íà äîêóìåíò³ ç îñîáîþ,
ÿêà êîðèñòóºòüñÿ ñòóäåíòñüêèì êâèòêîì.

4. ÂÈÃÎÒÎÂËÅÍÍß ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÕ ÊÂÈÒÊ²Â

4.1.   Çàìîâíèê îòðèìóº ó Öåíòð³ ïðèêëàäíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ðàõóíîê-çà-
ìîâëåííÿ íà âèãîòîâëåííÿ ñòóäåíòñüêèõ êâèòê³â òà îôîðìëÿº éîãî ó âñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó â áóõãàëòåð³¿ óí³âåðñèòåòó.

4.2.  Öåíòð ïðèêëàäíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ï³ñëÿ îòðèìàííÿ îôîðìëåíîãî
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ðàõóíêà-çàìîâëåííÿ âèãîòîâëÿº ñòóäåíòñüê³ êâèòêè â³ä-
ïîâ³äíî äî Ïîðÿäêó çàìîâëåííÿ, âèäà÷³ òà îáë³êó ñòóäåíòñüêèõ òà ó÷í³âñüêèõ
êâèòê³â äåðæàâíîãî çðàçêà, çàòâåðäæåíîãî íàêàçîì ÌÎÍ Óêðà¿íè â³ä 28.03.2007
ð. ¹ 241.

4. ÎÒÐÈÌÀÍÍß ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÕ ÊÂÈÒÊ²Â

4.1.   Öåíòð ïðèêëàäíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é âèäàº ñòóäåíòñüê³ êâèòêè ò³ëüêè
óïîâíîâàæåíèì ïðåäñòàâíèêàì çàìîâíèêà. Ï³äñòàâîþ äëÿ îòðèìàííÿ ñòóäåíòñüêèõ
êâèòê³â º äîðó÷åííÿ, ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó îôîðìëåíå â áóõãàëòåð³¿
óí³âåðñèòåòó.

4.2.    Îòðèìàííÿ ñòóäåíòñüêèõ êâèòê³â ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèäàòêîâîþ íàêëàäíîþ Öåíòðó
ïðèêëàäíèõ ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é.
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ 

У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Підвищення кваліфікації – це професійне навчання, яке дає змогу розширювати та 

поглиблювати знання і уміння в межах набутої раніше спеціальності з метою 
вдосконалення здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки за своєю 
професійною діяльністю. 

1.2. Підвищують кваліфікацію, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації (надалі – 
КПК). 

1.3. Навчання на КПК  проводиться відповідно до нормативно-правових актів у галузі 
освіти, цього Положення та нормативних документів Національного університету 
“Львівська політехніка” (надалі – Університет) за напрямами підготовки та 
спеціальностями, акредитованими в Університеті.  

1.4. Організацію навчання на КПК здійснює відповідний деканат Навчально-наукового 
інституту . 

Деканат: 
– набирає слухачів та зараховує їх на навчання; 
– комплектує групи відповідно до тематичної спрямованості; 
– співпрацює з кафедрами, на базі яких відбувається навчання; 
– контролює перебіг навчального процесу; 
– оформляє документи про проходження навчання та веде реєстр їх видачі. 

1.5. Навчальний процес та його навчально-методичне забезпечення здійснюють 
кафедри, на базі яких відбувається навчання. 

Кафедра: 
– розробляє професійну програму та навчально-тематичний план курсів; 
– залучає до викладання науково-педагогічних  працівників кафедри та у разі 

потреби – інших ВНЗ м. Львова або провідних спеціалістів та фахівців підприємств, 
організацій, установ регіону; 

– складає графік навчального процесу та розклад проведення занять; 
– проводить заняття зі слухачами; 
– веде облік відвідування занять; 
– розробляє форми підсумкової атестації (тести або теми випускних робіт); 
– створює і організовує роботу комісії з підсумкової атестації (тестування або 

захисту випускної роботи); 
– проводить підсумкову атестацію слухачів (тестування або захист випускної 

роботи). 
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1.6. Підвищення кваліфікації фахівців здійснюється на підставі договорів з 
підприємствами, організаціями, установами, органами державної влади і 
управління, а також з громадянами за кошти фізичних та юридичних осіб. 

1.7. Навчання фахівців на КПК  проводиться з відривом від виробництва. 
1.8. Право навчатись на КПК мають особи, які мають диплом про освіту молодшого 

спеціаліста, бакалавра, спеціаліста або магістра. 

2. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 
2.1. Для  зарахування на навчання на КПК підприємство, організація або установа 

(надалі – Замовник) скеровує лист-клопотання на ім’я ректора Університету, в 
якому вказує тематику підвищення кваліфікації, прізвища, імена та по батькові 
фахівців, скерованих на навчання, їхню освіту, спеціальність за освітою та посади.  

2.2. Підставою для зарахування є угода зі вступником (фізичною особою) на основі 
заяви або Замовником (юридичною особою) на основі листа-клопотання, яка слугує 
підставою для зарахування на навчання. 

2.3. Особи, скеровані на навчання, подають у деканат заяву на ім’я ректора 
Університету та до неї додають: 
– копію документа про освіту (диплома молодшого спеціаліста, бакалавра, 

спеціаліста або магістра); 
– копію першої, другої, дванадцятої сторінок паспорта; 
– копію трудової книжки (першої сторінки та сторінки з останніми записами про 

зарахування на роботу); 
– копію довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера. 

Копії документів мають бути засвідчені за їхніми оригіналами деканатом або у 
встановленому порядку. 

Паспорт та оригінал документа про освіту вступник подає особисто. 
2.4. Зарахування скерованих на навчання осіб та окремих громадян (надалі – слухачів) 

здійснюється наказом ректора після проплати за навчання на підставі листа-
клопотання підприємства, організації чи установи, заяви вступника та укладеної 
угоди (Додаток 1, 2, 3, 3’, 3”). 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
3.1. Підвищення кваліфікації спеціалістів здійснюється за професійними програмами, 

складеними для відповідних напрямів підготовки чи спеціальностей за модульним 
принципом (Додаток 4). 

Професійна програма підвищення кваліфікації – це структурований набір загальних, 
функціональних та галузевих модулів, призначений для оволодіння  фахівцями 
компетентностями, необхідними для певного напряму діяльності.  

3.2. Відповідно до професійної програми підвищення кваліфікації формують 
навчально-тематичний план (Додаток 5), у якому зазначають: 
– перелік і обсяги вивчення модулів; 
– розподіл навчального часу, відведеного на кожний модуль за видами занять 

(лекції, лабораторні, семінарські, практичні заняття, самостійна робота тощо); 
– форму підсумкового контролю знань та кількість годин для цього. 

Для засвоєння слухачами кращого досвіду роботи за відповідним напрямом діяльності, 
набуття практичних умінь і навичок у навчально-тематичному плані може бути 
передбачена практика, стажування. 
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Навчально-тематичний план складає відповідна кафедра за погодженням із деканатом і 
затверджує проректор з науково-педагогічної роботи . 

3.3. На підставі сформованого навально-тематичного плану, кафедра за погодженням з 
деканатом складає графік навчального процесу та розклад занять, які також 
затверджує проректор з науково-педагогічної роботи Університету (Додаток 6). 

3.4. Термін навчання встановлюють залежно від сформованого навчально-тематичного 
плану.  Навчання проводять у групах чисельністю до 25 осіб. 

3.5. Навчальний процес із підвищення кваліфікації проводиться в Університеті. В окремих 
випадках за проханням Замовника його можна організовувати на базі Замовника з від-
рядженням викладачів Університету для проведення занять та підсумкової атестації. 

4. ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ СЛУХАЧІВ 
4.1. Після завершення аудиторного навчання слухач складає підсумкову атестацію 

(захищає випускну роботу або проходить тестування). 
4.2. Для проведення підсумкової атестації кафедра готує тести або теми випускних робіт і 

призначає слухачам керівників, а також створює атестаційну комісію у кількості не 
менше як 3 особи (Додаток 7, 8). 

Теми випускних робіт та їх керівників, а також склад атестаційної комісії затверджують 
наказом по Університету. 

4.3. До складу атестаційної комісії можуть входити представники Замовника, а також 
викладачі кафедри та  працівники деканату. 

Атестаційну комісію очолює голова, якого призначають з числа провідних науково-
педагогічних працівників кафедри або фахівців виробничої сфери. 

4.4. Комісія виконує такі функції: 
– визначає місце, дату і час проведення підсумкової атестації; 
– приймає рішення про допуск до підсумкової атестації (тестування або захисту 

випускної роботи); 
– проводить підсумкову атестацію; 
– розглядає, затверджує та оформляє результати підсумкової атестації.  

4.5. У разі, якщо комісія не допускає слухача до підсумкової атестації, йому видають 
письмову відмову з обґрунтуванням причини відмови.У такому разі вважається, що 
слухач не склав підсумкової атестації.  

Слухач, який не був допущений до підсумкової атестації, після усунення причин відмови 
може повторно її складати за дозволом комісії та деканату. 

4.6. У разі незадовільних результатів атестації слухач не раніше ніж через місяць має право 
на повторну підсумкову атестацію. Витрати, пов’язані із повторною підсумковою 
атестацією, слухач оплачує додатково. 

4.7. Атестаційні (випускні) роботи слухачів курсів зберігаються на відповідній кафедрі 
протягом трьох років, і після закінчення терміну зберігання їх знищують за актом, 
письмові роботи з тестування – протягом року. 

5. ВИДАЧА ДОКУМЕНТІВ  
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

5.1. Після закінчення терміну навчання та у разі виконання навчальної програми в 
повному обсязі й успішної підсумкової атестації наказом по Університету 
випускникам курсів видають свідоцтво державного зразка (не менше 72 аудиторних 
годин) або сертифікат Університету  про проходження підвищення кваліфікації 
(менше 72 аудиторних годин). 
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Додаток 1 
Зразок (на фірмовому бланку) 

 
 

Ректору 
Національного університету 
“Львівська політехніка” 
п. ______________________ 

 
 
 
 
Просимо провести підвищення кваліфікації за тематикою (спеціалізацією) ____________ 
__________________________________________________________________________ 

(назва) 
таким працівникам: 
 
№ 
з/п 

Прізвище, ім’я та по батькові 
працівника 

Освіта Посада 

1.    
2.    
3.    
    

 
 
Оплату гарантуємо. 
 
 
Директор                                                 ______________________________ 

(прізвище та ініціали) 
 
 

М.П. 
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Додаток 2 
 

Ректорові 
Національного університету 
“Львівська політехніка” 
п. ______________________  
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 
 

 
 

З А Я В А 
 

Прошу зарахувати мене слухачем курсів підвищення кваліфікації за тематикою 
(спеціалізацією) ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
Про себе повідомляю:  
1. Освіта:_________________________________________________ 
2. Місце праці: ____________________________________________ 
__________________________________________________________ 
3. Посада: ________________________________________________ 
4. Адреса і контактні телефони:______________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Оплату навчання гарантую. 

 
             “____”____________201   р.                                     _______________ 

                                                                                                       (підпис) 
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Додаток 3 
 

 
м. Львів                            Д О Г О В І Р № ________    “___” ________ 201__р. 

про освітні послуги з підвищення кваліфікації 
 
 
в особі _____________________________________________________________  

(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника) 

(надалі Замовник), з однієї сторони, і Національний університет “Львівська політехніка” 
(надалі Виконавець) в особі ректора _________________, що діє на підставі Статуту, з іншої 
сторони (надалі Сторони), уклали цей договір про наступне: 
 

1. Предмет договору 
Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати освітню 
послугу з підвищення кваліфікації  (надалі – освітня послуга)  
                                                                                                           (надалі Слухач)  

(прізвище, ім’я, по батькові)  

за тематикою (спеціалізацією) _________________________________________  
(назва) 

 

 Термін чинності договору з  “____” ______ 201__р.  до “____” ______ 201__р.  
 

2. Обов’язки Виконавця  
2.1. Надати Слухачу освітню послугу на рівні державних стандартів освіти. 
2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до 

Законодавства. 
2.3. Видати Слухачу документ про освітню послугу (свідоцтво державного 

зразка про підвищення кваліфікації або сертифікат). 
2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання 

освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки  сторін під час надання та 
отримання таких послуг. 
 

3. Обов’язки Замовника 
 3.1. Замовник зобов’язується здійснювати оплату Виконавцю за навчання 
Слухача згідно з п. 4 цього договору. 
 3.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту Виконавця з організації 
надання освітніх послуг. 

4. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків 
 4.1. Розмір плати за навчання встановлюється на термін, відповідно до п. 1 і не 
може змінюватись. 
 4.2. Загальна вартість освітньої послуги становить: 

______________ (____________________________________________ ) грн. 
                                                                                                                  (прописом) 

 4.3. Оплата здійснюється Замовником у повному розмірі до початку навчального 
процесу. 
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 4.4. Послуги, не передбачені навчальними планами, та соціально-побутові послуги, які 
можуть надаватися Слухачу за його проханням, оплачуються окремо Слухачем. 
  

5. Відповідальність сторін за невиконання  
або неналежне виконання зобов’язань 

 5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором 
сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.  

 
6. Особливі умови 

6.1. Навчання Слухача, його відрахування та поновлення його статусу 
здійснюється на загальних підставах, визначених законодавством і чинними в 
університеті нормативними актами. 

 
7. Зміни, доповнення і припинення чинності договору  

та умови продовження навчання 
7.1. Зміни і доповнення до цього договору дійсні за умови, якщо вони оформлені 

письмово і підписані Сторонами. 
7.2. Чинність договору припиняється: 
а) за згодою Сторін; 
б) якщо виконання Стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у 

зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені 
договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення 
змін до договору; 

в) у разі ліквідації юридичної особи – Замовника або Виконавця, якщо не 
визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони; 

г) у разі відрахування Слухача з підстав, визначених чинним законодавством і 
нормативними актами університету; 

д) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов 
договору. 

Після припинення чинності договору згідно з п. 7.2 для продовження навчання 
Слухача Сторони укладають новий договір. 
Договір надруковано на одному аркуші у двох примірниках. Усі примірники мають 
однакову юридичну силу. 
 

 
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

 
“ЗАМОВНИК”                                               “ВИКОНАВЕЦЬ” 
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слухач 
________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

________________________________________ 
 
Паспорт 
_______________№_______________________  
 
виданий “____” _______________ ______ року 
 
________________________________________ 

(ким виданий) 

_______________________________________ 
 

Домашня адреса _________________________  
 
________________________________________ 

 

Телефони: дом. __________ моб.____________  
 
роб._____________________________________ 
 
“____ ” ________ 201__р.    ________________  
                                                                              (підпис слухача)      
 

Національний університет 
“Львівська політехніка” 
вул. Митрополита Андрея, 3, 
м.Львів-13, 79013, 
 тел. (032) 258-23-54 , 258-22-06; 
р/р 31254272211046 в ГУДК 
України у Львівській  
області, МФО 825014, ЗКПО 
02071010 
 
Ректор Національного університету  
“Львівська політехніка” 
 
________________--------------------- 
 
Проректор-Головний бухгалтер 
 
________________--------------------- 
 
Начальник юридичного відділу 
 
________________--------------------- 
 
Директор інституту 
 
________ ________________ 
     (підпис)            (прізвище та ініціали) 

 
 Декан    КПК 

 
________ ________________ 
     (підпис)            (прізвище та ініціали) 
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Додаток 3* 
 

м. Львів                        Д О Г О В І Р № _______            “___” __________ 201__р. 

про освітні послуги з підвищення кваліфікації 
 
___________________________________________________________________  

(повне найменування підприємства, організації, установи) 

в особі _____________________________________________________________  
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника) 

(надалі Замовник), з однієї сторони, і Національний університет “Львівська 
політехніка” (надалі Виконавець) в особі ректора ----------------------------------, що діє 
на підставі Статуту, з іншої сторони (надалі Сторони), уклали цей договір про 
наступне: 
 

1. Предмет договору 
Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати освітню 
послугу з підвищення кваліфікації (надалі – освітня послуга) наступним слухачам в 
кількості________осіб згідно з додатком  до договору. 
 
За тематикою (спеціалізацією) 

_________________________________________________________  
                                                                  (назва) 

 

Термін чинності договору з  “____” _______ 201__р.  до “____” _____ 201__р.  
 

2. Обов’язки Виконавця  
 2.1. Надати Слухачу освітню послугу на рівні державних стандартів освіти. 
 2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до 
Законодавства. 
 2.3. Видати Слухачу документ про освітню послугу (свідоцтво державного 
зразка про підвищення кваліфікації або сертифікат). 
 2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання 
освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки  сторін під час надання та 
отримання таких послуг. 
 

3. Обов’язки Замовника 
 3.1. Замовник зобов’язується здійснювати оплату Виконавцю за навчання 
Слухача згідно з п. 4 цього договору. 
 3.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту Виконавця з організації 
надання освітніх послуг. 
 

4. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків 
 4.1. Розмір плати за навчання встановлюється на термін, відповідно до п. 1 і не 
може змінюватись. 
 4.2. Загальна вартість освітньої послуги становить: 

______________ (____________________________________________ ) грн. 
                                                                    (прописом) 
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 4.3. Оплата здійснюється Замовником у повному розмірі до початку навчального 
процесу. 
 4.4. Послуги, не передбачені навчальними планами, та соціально-побутові 
послуги, які можуть надаватися Слухачу за його проханням, оплачуються окремо 
Слухачем. 
 

5. Відповідальність сторін  
за невиконання або неналежне виконання зобов’язань 

 5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором 
сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.  

 
6. Особливі умови 

6.1. Навчання Слухача, його відрахування та поновлення його статусу 
здійснюється на загальних підставах, визначених законодавством і чинними в 
університеті нормативними актами. 

 
7. Зміни, доповнення і припинення чинності договору  

та умови продовження навчання 
7.1. Зміни і доповнення до цього договору дійсні за умови, якщо вони оформлені 

письмово і підписані Сторонами. 
7.2. Чинність договору припиняється: 
а) за згодою Сторін; 
б) якщо виконання Стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у 

зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені 
договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення 
змін до договору; 

в) у разі ліквідації юридичної особи – Замовника або Виконавця, якщо не 
визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони; 

г) у разі відрахування Слухача з підстав, визначених чинним законодавством і 
нормативними актами університету; 

д) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов 
договору. 

Після припинення чинності договору згідно з п. 7.2 для продовження навчання 
Слухача Сторони укладають новий договір. 
 
Договір надруковано на одному аркуші у двох примірниках. Усі примірники мають 
однакову юридичну силу. 
 
 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

“ЗАМОВНИК”                                                 “ВИКОНАВЕЦЬ” 
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________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________  
 
________________________________________  
 
________________________________________ 

(адреса та назва установи, її розрахунковий рахунок) 

КЕРІВНИК 
________________________________________  

(назва посади керівника) 

 
___________  ____________________________  
      (підпис)                                                (прізвище та ініціали) 

 
Головний бухгалтер 
 
___________  ____________________________  
      (підпис)                                                (прізвище та ініціали) 

 
М.П. 

Національний університет 
“Львівська політехніка” 
вул. Митрополита Андрея, 3,  
м. Львів-13, 79013, 
 тел. (032) 258-23-54 , 258-22-06; 
р/р 31254272211046  
в ГУДК України у Львівській  
області, МФО 825014,  
ЗКПО 02071010 
 
Ректор Національного університету  
“Львівська політехніка” 
 
_________________--------------------- 
 
Проректор-Головний бухгалтер 
 
_________________ -------------------  
 
Начальник юридичного відділу 
 
_________________ -------------------  
 
Директор   інституту  
 
__________ ____________________  
          (підпис)                    (прізвище та ініціали) 

 
 Декан    КПК 

 
__________ ____________________  
          (підпис)                    (прізвище та ініціали) 
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Додаток 3** 

Додаток до договору  №_______ від __________ 201___р. 
 

Список слухачів 
для надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації 

 
 

1. ______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

 
2. ______________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

 

3. ______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

 
4. ______________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

. 

. 

. 
 
 
 

 
 
Головний бухгалтер                  ______________________ 

(прізвище та ініціали) 

 
Директор                                     ______________________ 

(прізвище та ініціали) 

 
 

М.П. 
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Додаток 4 
 

“Затверджую” 
Проректор 

Національного університету  
“Львівська політехніка” 

________________________ 
 

“___”_____________ 201__р. 
 

Професійна програма 
підвищення кваліфікації спеціалістів за тематикою(чи спеціалізацією): 

__________________________________________________________________ 
 

Група слухачів: ___ осіб 
Загальний обсяг: ___ год. 
Зокрема: аудиторні заняття –  ___  год; практичні заняття – ___ год,  

семінарські заняття – ___ год, виконання випускної роботи – ___ год; 
захист випускної роботи – ___ год. 

 

№ Назва розділу К-ть 
годин 

Лектор, 
вчене звання 

Модуль 1   
1.    
2.    

Модуль 2   
1.    
2.    

 
Разом аудиторних занять:   

 Виконання випускної роботи   
 Захист випускної роботи   

Разом:   
 
Професійну програму розробив: _____________________________________ 

   (вчене звання, прізвище та ініціали, посада) 

 “____”____________201 __ р.   _________________ 
                    (підпис) 

Погоджено: 
 

Директор інституту _______________  ________________________ 
            (підпис)                   (прізвище та ініціали) 
 

Декан  _________________  ________________________ 
            (підпис)                   (прізвище та ініціали) 

 

Завідувач кафедри ______________ ______________ ________________ 
                              (назва кафедри)                                   (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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Додаток 5 
 

“Затверджую” 
Проректор 

Національного університету  
“Львівська політехніка” 

________________________ 
 

“___”_____________ 201__р. 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
підвищення кваліфікації спеціалістів  

за тематикою ( спеціалізацією) _______________________________________ 
 

Кількість академічних годин № 
теми Назва теми разом лекції практичн

і заняття 
семінарські 
заняття 

Модуль 1     
1.      
2.      

Модуль 2     
1.      
2.      

Разом:     
 

ПРОГРАМА КУРСУ 
Модуль 1 
Тема 1. ( Детальний опис питань, які розглядаються в цій темі) 
Тема 2. ( Детальний опис питань, які розглядаються в цій темі) 
 
Модуль 2 
Тема 1. ( Детальний опис питань, які розглядаються в цій темі) 
Тема 2. ( Детальний опис питань, які розглядаються в цій темі) 

 
Програму розробив: 
__________________________________________________________________________ 

(вчене звання, прізвище та ініціали, посада) 

“____”__________201 __ р.   _________________ 
     (підпис) 

Погоджено: 
 

Директор інституту _______________  ________________________ 
            (підпис)                   (прізвище та ініціали) 
 

Декан  _________________  ________________________ 
            (підпис)                   (прізвище та ініціали) 

 

Завідувач кафедри ______________ ______________ ________________ 
                              (назва кафедри)                                   (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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Додаток 6 
 

“Затверджую” 
Проректор 

Національного університету  
“Львівська політехніка” 

________________________ 
 

“___”_____________ 201__р. 
 
 

РОЗКЛАД (ГРАФІК) АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
курсів підвищення кваліфікації за тематикою ( спеціалізацією) 

___________________________________________________________________ 
Термін проведення з  “____”___________  по  “____”_________ 201__ року 

 
Дата Година   

 
            

ауд. 

Тема Прізвище, ім’я,  
по батькові 
(викладачів) 

   
---------------------------------------------
(лекція) 
-------------------------------(практичне 
заняття) 

. 
 
 

   
---------------------------------------------
(лекція) 
-------------------------------(практичне 
заняття) 

 
 
 
 

 
Розклад розробив ____________________________________________________ 

       (вчене звання, прізвище та ініціали, посада) 

“____”__________201 __ р.   _________________ 
     (підпис) 

Погоджено: 
 

Директор інституту _______________  ________________________ 
            (підпис)                   (прізвище та ініціали) 
 

Декан  _________________  ________________________ 
            (підпис)                   (прізвище та ініціали) 
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Додаток 7 
 

Витяг 
з протоколу засідання кафедри (назва кафедри та інституту ) 

Національного університету “Львівська політехніка” 
від “___”_____________ 201__р. 

 
 

СЛУХАЛИ:Про створення атестаційної комісії для захисту випускних робіт 
слухачів курсів підвищення кваліфікації за тематикою (спеціалізацією): 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
у складі:( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада) :. 

1. 
2. 
3. 
… 

 
УХВАЛИЛИ: Затвердити атестаційну комісію для захисту випускних робіт 

слухачів курсів підвищення кваліфікації за тематикою (спеціалізацією): 
__________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
у складі: 

Голова комісії: (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, 
посада і основне місце праці) 

Члени комісії: (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання і 
посада кожного члена комісії) 

 
 
 

Завідувач кафедри  _______________ (__________________________) 
 (підпис)   прізвище та ініціали 
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Додаток 8 
 

Витяг 
з протоколу засідання кафедри (назва кафедри та інституту ) 

Національного університету “Львівська політехніка” 
від “___”_____________ 201___р. 

 
 
 

СЛУХАЛИ:Про затвердження тем випускних робіт (тестів) слухачів курсів 
підвищення кваліфікації за тематикою (спеціалізацією): _________________________ 

  
__________________________________________________________________________ 
 

 
УХВАЛИЛИ: Затвердити теми випускних робіт (тестів) слухачів курсів 

підвищення кваліфікації за тематикою (спеціалізацією): _________________________  
 

__________________________________________________________________________ 
 
№ 
з/п 

Тема випускної роботи Прізвище та 
ініціали слухача 

Керівник 
(прізвище та ініціали, 

посада) 
1.    
2.    
3.    
…    

 
 
 

Завідувач кафедри  _______________ (__________________________) 
 (підпис)   прізвище та ініціали 
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1. Навчальний план підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра
складається з трьох циклів навчальних модулів (дисциплін):
– цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки;
– цикл математичної та природничо-наукової підготовки;
– цикл професійної та практичної підготовки.

2. Навчальні модулі (дисципліни) (в подальшому – дисципліни) поділяються на
нормативні, варіативні та факультативні.
Нормативні дисципліни визначаються Галузевим стандартом вищої освіти та (або)
освітньо-професійною програмою підготовки фахівців
Варіативні дисципліни є обов’язковими для студента і поділяються на дисципліни:
– за вибором ВНЗ;
– за вибором студента (з переліку, запропонованого ВНЗ).
Факультативні дисципліни – це дисципліни, що додатково запропоновані ВНЗ, але
вивчення яких не є обов’язковим для студента.

3. Варіативні дисципліни за вибором студента (вибіркові навчальні дисципліни)
формуються у вигляді неподільних блоків, перелік і склад яких за поданням
навчально-наукових інститутів і кафедр затверджується  наказом Ректора
університету.

4. Вивчення блока вибіркових дисциплін розпочинається, як правило, не раніше третього
навчального семестру.

5. Кафедри, за якими закріплені вибіркові дисципліни, до 1 жовтня кожного навчального
року подають до деканатів базової вищої освіти ННІ, студенти яких вивчають такі
дисципліни, і у Відділ адміністрування інформаційного середовища Центру
інформаційного забезпечення робочі навчальні програми цих дисциплін і перелік
лекторів, які їх викладають.

6. До 1 січня навчального року, що передує навчальному року, в якому розпочинається
вивчення блока вибіркових дисциплін, куратор індивідуального навчального плану
ознайомлює студента із переліком блоків вибіркових дисциплін.

7. Запис на блок вибіркових дисциплін студент здійснює до 1 лютого навчального року,
що передує навчальному року, в якому розпочинається вивчення такого блока
вибіркових дисциплін.
Якщо вивчення блока вибіркових дисциплін розпочинається в другому семестрі
першого навчального року, то запис на такий блок здійснюється до 15 жовтня
цього навчального року.

ПОРЯДОК
запису студентів на вибіркові навчальні дисципліни
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8. Запис на блок вибіркових дисциплін здійснюється на підставі написаної студентом
заяви на ім’я директора ННІ (Додаток). В заяві студент вказує усі блоки вибіркових
дисциплін в порядку пріоритетності. Заяву студент подає своєму куратору
індивідуального навчального плану, а куратор передає зібрані заяви в деканат
базової вищої освіти.

9. У разі, якщо студент у визначений п. 7 цього Порядку термін не записався на блок
вибіркових дисциплін, деканат базової вищої освіти здійснює запис такого студента
на блок вибіркових дисциплін самостійно.

10. Студент, який з поважної причини, підтвердженої документально, був відсутній
протягом визначеного п. 7 цього Порядку терміну та не записався на блок
вибіркових дисциплін, має право зробити такий запис протягом першого тижня
після того, як він з’явився на навчання. До поважних причин зараховують хворобу
студента, його навчання чи стажування в освітніх і наукових установах іноземних
держав, призов на військову строкову службу тощо.

11. На підставі заяв студентів деканати базової вищої освіти формують академічні групи
з вивчення вибіркових дисциплін, склад яких погоджує декан базової вищої освіти.
Чисельність студентів у групі з вивчення вибіркової дисципліни – 25–30 осіб (для
дисциплін циклу професійної та практичної підготовки – 10–15 осіб).
Якщо на певні блоки вибіркових дисциплін записалося менше ніж 25 студентів (для
дисциплін циклу професійної та практичної підготовки – менше ніж 10 студнетів),
то з метою комплектації груп деканати базової вищої освіти записують таких студентів
на інші блоки вибіркових дисциплін, враховуючи зазначений в заявах студентів
порядок пріоритетності блоків.

12. Інформацію про чисельність студентів, які записалися на певний блок вибіркових
дисциплін, та кількість сформованих академічних груп деканати до 1 березня
передають в Навчально-методичне управління Університету для розрахунку
навчального навантаження, формування штатів науково-педагогічного персоналу
та складання розкладу.

13. Після остаточного формування і погодження академічних груп з вивчення вибіркових
дисциплін інформація про вибіркові дисципліни заноситься до індивідуального
навчального плану студента. З цього моменту вибіркова дисципліна є для студента
обов’язковою.
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Додаток
до Порядку запису студентів

на вибіркові навчальні дисципліни

ЗАЯВА
Прошу врахувати мої побажання щодо вивчення варіативних навчальних дисциплін
за блоками вибіркових дисциплін:
1.
2.
3.
4.
5.

(вказати шифри блоків вибіркових дисциплін в порядку пріоритетності: блок, який
має найвищий рівень пріоритетності для студента, – на першому місці, а найнижчий –
на останньому)

Підпис Дата

Директору ________________________________
                                 (назва ННІ)
Національного університету
“Львівська політехніка”
проф. ____________________________________
                  (прізвище та ініціали директора ННІ)

студента групи ____________________________
                                              (шифр групи)
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1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Öå Ïîëîæåííÿ âèçíà÷àº ïîðÿäîê ôîðìóâàííÿ Ïëàíó âèäàííÿ, îôîðìëåííÿ
ðóêîïèñ³â, âèäàííÿ ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â ó Âèäàâíèöòâ³
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” (äàë³ – Âèäàâíèöòâî), ðîçïîä³ë
òèðàæ³â âèäàíü òà âèïëàòó àâòîðñüêî¿ âèíàãîðîäè.

1.2. Ôîðìóâàííÿ Ïëàíó âèäàííÿ ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â çä³éñíþº
ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷à êîì³ñ³ÿ Íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ðàäè (ÍÌÐ) Íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” (äàë³ – Óí³âåðñèòåò), à êîíòðîëü çà ðåàë³çàö³ºþ
Ïëàíó âèäàííÿ – ïðîðåêòîð ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè.

1.3. Ï³äðó÷íèêè âèäàþòü ç ãðèôîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, à íàâ÷àëüí³
ïîñ³áíèêè – ç ãðèôîì ÍÌÐ àáî Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè.

2. ÏÎÐßÄÎÊ  ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß  ÏËÀÍÓ  ÂÈÄÀÍÍß
 Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊ²Â  ²  ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ  ÏÎÑ²ÁÍÈÊ²Â

2.1. Çàãàëüíèé ïëàíîâèé îáñÿã íàâ÷àëüíèõ âèäàíü Óí³âåðñèòåòó íà êàëåíäàðíèé ð³ê â
îáë³êîâî-âèäàâíè÷èõ àðêóøàõ âèçíà÷àº Âèäàâíèöòâî íà ï³äñòàâ³ ñóìè êîøò³â, ÿê³
Óí³âåðñèòåò âèä³ëÿº ³ ïåðåäáà÷àº ó çâåäåíîìó êîøòîðèñ³ íà ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷ó
³ äîäðóêàðñüêó ï³äãîòîâêó âèäàíü äî äðóêó.

2.2. Ðîçïîä³ë îáñÿãó ðóêîïèñ³â íàâ÷àëüíèõ âèäàíü â àâòîðñüêèõ àðêóøàõ ì³æ íàâ÷àëüíî-
íàóêîâèìè ³íñòèòóòàìè çä³éñíþº ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷à êîì³ñ³ÿ ÍÌÐ Óí³âåðñèòåòó.
Ïðè öüîìó âðàõîâóºòüñÿ çàáåçïå÷åí³ñòü íàâ÷àëüíèìè ïîñ³áíèêàìè òà ï³äðó÷íèêàìè
äèñöèïë³í, ÿê³ çàêð³ïëåí³ çà êàôåäðàìè ³íñòèòóòó, ÷èñåëüí³ñòü âèêëàäà÷³â òà ñòóäåíò³â
â ³íñòèòóò³.

ÏÎËÎÆÅÍÍß
ïðî ïîðÿäîê ïëàíóâàííÿ òà âèäàííÿ ï³äðó÷íèê³â

³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â
ó Âèäàâíèöòâ³ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó

“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”
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2.3. Ôîðìóâàííÿ Ïëàíó âèäàííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà òàêèì ïîðÿäêîì:

Çì³ñò åòàïó Äîêóìåíò Ãðàíè÷íèé 
òåðì³í 

1. Ôîðìóâàííÿ ïðîïîçèö³é êàôåäð ùîäî 
âíåñåííÿ ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â 
äî Ïëàíó âèäàííÿ 

Âèòÿã ç ïðîòîêîëó 
çàñ³äàííÿ êàôåäðè 

äî 30. 09 

2. Ðîçãëÿä ïðîïîçèö³é êàôåäð íà íàóêîâî-
ìåòîäè÷íèõ ðàäàõ íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ 
³íñòèòóò³â òà ôîðìóâàííÿ ïðîïîçèö³é íàóêîâî-
ìåòîäè÷íèõ ðàä 

Âèòÿã ç ïðîòîêîëó 
çàñ³äàííÿ íàóêîâî-
ìåòîäè÷íî¿ ðàäè 
³íñòèòóòó 

äî 31. 10 

3. Ðîçãëÿä ïðîïîçèö³é íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ 
ðàä íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ ³íñòèòóò³â íà Â÷åíèõ 
ðàäàõ ³íñòèòóò³â òà ôîðìóâàííÿ ïðîïîçèö³é 
Â÷åíèõ ðàä íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ ³íñòèòóò³â 

Âèòÿã ç ïðîòîêîëó 
çàñ³äàííÿ Â÷åíî¿ ðàäè 
íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî 
³íñòèòóòó 

äî 30. 11 

4. Çàòâåðäæåííÿ Ïëàíó âèäàííÿ íà ÍÌÐ 
Óí³âåðñèòåòó 

Ïëàí âèäàííÿ äî 31.12 

 
2.4. Äî ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é ùîäî âèäàííÿ ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â íà

ÍÌÐ Óí³âåðñèòåòó íàâ÷àëüí³ âèäàííÿ äîïóñêàþòüñÿ çà íàÿâíîñò³:
– åëåêòðîííî¿ âåðñ³¿ íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà ÷è ï³äðó÷íèêà òà éîãî íàäðóêîâàíîãî
ïðèì³ðíèêà;
– äâîõ çîâí³øí³õ ðåöåíç³é, àâòîðîì îäí³º¿ ç ÿêèõ º äîêòîð íàóê çà ïðîô³ëåì âèäàííÿ;
– ðåêîìåíäàö³¿ íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ðàäè òà Â÷åíî¿ ðàäè íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó.

2.5. Äëÿ ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â, ÿê³ íå ââ³éøëè äî Ïëàíó âèäàííÿ, ÍÌÐ
Óí³âåðñèòåòó ôîðìóº äîäàòêîâèé ïëàí, âèêîíàííÿ ÿêîãî ô³íàíñóºòüñÿ çà êîøòè
íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ ³íñòèòóò³â, êîøòè ñòîðîíí³õ çàìîâíèê³â, ñïîíñîðñüê³ ÷è âëàñí³
êîøòè àâòîðà.

3. ÂÈÌÎÃÈ  ÄÎ  ÐÓÊÎÏÈÑ²Â
Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊ²Â  ²  ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ  ÏÎÑ²ÁÍÈÊ²Â

3.1. Àâòîðè ïîäàþòü ðóêîïèñè òà åëåêòðîíí³ âåðñ³¿ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â ³ ï³äðó÷íèê³â
ó Âèäàâíèöòâî â³äïîâ³äíî äî âñòàíîâëåíèõ âèìîã (Äîäàòîê 1).

3.2. Ðóêîïèñè òà åëåêòðîíí³ âåðñ³¿ âèäàíü, ÿê³ âíåñåí³ äî Ïëàíó âèäàííÿ, ðàçîì ç Ïëàíîì
âèäàííÿ íà êàëåíäàðíèé ð³ê òà ñóïðîâ³äíîþ äîêóìåíòàö³ºþ (ðåöåíç³¿, ðåêîìåíäàö³ÿ
äî äðóêó), ïåðåäàº ó Âèäàâíèöòâî ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷à êîì³ñ³ÿ ÍÌÐ.
Ðóêîïèñè òà åëåêòðîíí³ âåðñ³¿ âèäàíü ìàþòü â³äïîâ³äàòè âñòàíîâëåíèì âèìîãàì
çã³äíî ç Äîäàòêîì 1.

3.3. Ðóêîïèñè òà åëåêòðîíí³ âåðñ³¿ âèäàíü, ÿê³ âíåñåí³ äî äîäàòêîâîãî ïëàíó, ïîäàþòü ó
Âèäàâíèöòâî àâòîðè çã³äíî ç âèìîãàìè äî ïëàíîâèõ âèäàíü.

4. ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÎÁÑßÃÓ
Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊ²Â ² ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ ÏÎÑ²ÁÍÈÊ²Â

4.1. Îáñÿã íàâ÷àëüíî¿ êíèãè âèçíà÷àºòüñÿ â àâòîðñüêèõ àðêóøàõ. Àâòîðñüêèì àðêóøåì
íàçèâàºòüñÿ îäèíèöÿ îáñÿãó ë³òåðàòóðíîãî òâîðó, ùî äîð³âíþº 40 òèñ. äðóêîâàíèõ
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çíàê³â. Äðóêîâàíèìè çíàêàìè ââàæàþòüñÿ âñ³ âèäèì³ äðóêîâàí³ çíàêè (ë³òåðè,
ðîçä³ëîâ³ çíàêè, öèôðè òîùî) òà êîæåí ïðîá³ë ì³æ ñëîâàìè.
Ó ïðàêòè÷í³é ðîáîò³ íà ïîïåðåäíüîìó åòàï³ àâòîð ìîæå áðàòè çà îäèí àâòîðñüêèé
àðêóø 22 ñòîð³íêè êîìï’þòåðíîãî òåêñòó, íàäðóêîâàíîãî ÷åðåç 1,5 ³íòåðâàëà
øðèôòîì Times New Roman ¹ 14 íà ñòàíäàðòíîìó àðêóø³ ôîðìàòó À4.

4.2. Îáñÿã ï³äðó÷íèê³â òà íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â ïîâèíåí âèçíà÷àòèñÿ ê³ëüê³ñòþ ãîäèí
çà íàâ÷àëüíèì ïëàíîì, ùî â³äâîäèòüñÿ íà âèâ÷åííÿ äèñöèïë³íè, ðåàëüíèì áþäæåòîì
÷àñó ñòóäåíòà äëÿ ñàìîñò³éíîãî âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó òà ïðîäóêòèâí³ñòþ
çàñâîºííÿ ³íôîðìàö³¿ ñòóäåíòîì.

4.3. Îáñÿã íàâ÷àëüíîãî âèäàííÿ ðåêîìåíäóºòüñÿ âèçíà÷àòè çà ôîðìóëîþ

                                                                               ,
äå // íïïV  –  îáñÿã ï³äðó÷íèêà (íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà) â àâòîðñüêèõ àðêóøàõ;
  // íïïK  –  êîåô³ö³ºíò âèäó âèäàííÿ:

ï³äðó÷íèêà /Êï/, íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà /Êíï /. Äëÿ ï³äðó÷íèêà Êï = 1, à äëÿ
íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà 0,5 < Êíï< 1. Âåëè÷èíà Êíï âèçíà÷àºòüñÿ ò³ºþ ÷àñòêîþ
íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè, ÿêó çàì³íþº àáî äîïîâíþº íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê;

0,14 àâò. àðê./ãîä — êîåô³ö³ºíò, ùî âðàõîâóº ïðîäóêòèâí³ñòü çàñâîºííÿ 1 àâò. àðê.
íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ñòóäåíòîì çà îäíó ãîäèíó ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ç ë³òåðàòóðîþ,
ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷, ïðèêëàä³â òîùî;
Òà — ê³ëüê³ñòü ãîäèí ó íàâ÷àëüíîìó ïëàí³, â³äâåäåíèõ íà äèñöèïë³íó äëÿ àóäèòîðíèõ
çàíÿòü;
Òñðñ — ê³ëüê³ñòü ãîäèí ó íàâ÷àëüíîìó ïëàí³, â³äâåäåíèõ äëÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â.

5. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÈÄÀÍÍß Ï²ÄÐÓ×ÍÈÊ²Â
² ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÕ ÏÎÑ²ÁÍÈÊ²Â

5.1. Ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ ó Âèäàâíèöòâî Ïëàíó âèäàííÿ, ðóêîïèñ³â òà åëåêòðîííèõ âåðñ³é
ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â Âèäàâíèöòâî ïðîâîäèòü âíóòð³øíþ âèäàâíè÷ó
ðåöåíç³þ (ïåðåâ³ðÿº íà â³äïîâ³äí³ñòü âñòàíîâëåíèì âèìîãàì), óêëàäàº âèäàâíè÷³
äîãîâîðè ç àâòîðàìè, ñêëàäàº êàëåíäàðíèé ïëàí âèïóñêó ó ñâ³ò çàçíà÷åíèõ âèäàíü
òà ôîðìóº êàòàëîã âèäàíü, ñêëàäàº êîøòîðèñ íà âèäàííÿ ïëàíîâîãî íàêëàäó âèäàíü
òà ïîãîäæóº éîãî ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

5.2. Ï³ñëÿ íàäõîäæåííÿ ó Âèäàâíèöòâî ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â, ÿê³ âíåñåí³
äî äîäàòêîâîãî ïëàíó, Âèäàâíèöòâî ïðîâîäèòü âíóòð³øíþ âèäàâíè÷ó ðåöåíç³þ
(ïåðåâ³ðÿº íà â³äïîâ³äí³ñòü âñòàíîâëåíèì âèìîãàì), âèçíà÷àº òåðì³í âèïóñêó
âèäàííÿ ó ñâ³ò, âèäàº äîêóìåíòè íà îïëàòó ³ ï³ñëÿ ¿õíüîãî îôîðìëåííÿ àâòîðîì
(çàìîâíèêîì) çä³éñíþº âèäàííÿ.

5.3. Âèäàâíèöòâî ìàº ïðàâî âèäàâàòè äîäàòêîâèé íàêëàä ïëàíîâèõ òà ïîçàïëàíîâèõ
âèäàíü íà çàìîâëåííÿ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, á³áë³îòåê, ³íøèõ þðèäè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ
îñ³á, à òàêîæ ðåàë³çîâóâàòè âèäàâíè÷³ ïðîåêòè ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè ç äîòðèìàííÿì
ïîðÿäêó ðåêîìåíäàö³¿ íàâ÷àëüíèõ âèäàíü äî äðóêó òà íà ï³äñòàâ³ âèäàâíè÷èõ
äîãîâîð³â ç àâòîðàìè.

5.4. Âèäàâíè÷èé ïðîöåñ ïåðåäáà÷àº âèêîíàííÿ òàêèõ åòàï³â: ë³òåðàòóðíå ðåäàãóâàííÿ,
âíåñåííÿ âèïðàâëåíü, êîðåêòóðà (âèäàâíè÷à òà àâòîðñüêà), êîìï’þòåðíå âåðñòàííÿ,

)(14,0//// ñðñaíïïíïï TTÊV +⋅=

411



ïåðåãëÿä ìàêåòà, âèãîòîâëåííÿ îðèã³íàë-ìàêåòà, ïîë³ãðàô³÷íå âèãîòîâëåííÿ íàêëàäó
âèäàííÿ.

6. ÂÈÏËÀÒÀ ÀÂÒÎÐÑÜÊÎ¯ ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÈ ÀÂÒÎÐÀÌ ÂÈÄÀÍÜ

6.1. Âèïëàòà àâòîðñüêî¿ âèíàãîðîäè àâòîðàì âèäàíü, ÿê³ âèõîäÿòü ó Âèäàâíèöòâ³,
çä³éñíþºòüñÿ ç äîòðèìàííÿì âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³
ïðàâà”, ³íøèõ çàêîíîäàâ÷èõ  ³ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â ó ö³é ñôåð³, öüîãî Ïîëîæåííÿ.

6.2. Àâòîðñüêà âèíàãîðîäà âèïëà÷óºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ âèäàâíè÷îãî äîãîâîðó, óêëàäåíîãî
ì³æ Âèäàâíèöòâîì ³ àâòîðîì (êîëåêòèâîì àâòîð³â) (Òèïîâèé âèäàâíè÷èé äîãîâ³ð
íàâåäåíî ó Äîäàòêó 2).
Ì³í³ìàëüí³ ñòàâêè àâòîðñüêî¿ âèíàãîðîäè âèçíà÷åí³ Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè â³ä 18.01.2003 ð. ¹ 72 (Äîäàòîê 3).

6.3. Àâòîðñüêà âèíàãîðîäà çà âèäàííÿ, âíåñåí³ äî Ïëàíó âèäàííÿ, âèïëà÷óºòüñÿ â³ä
îáñÿãó âèäàííÿ â àâòîðñüêèõ àðêóøàõ òà âñòàíîâëåíèõ ñòàâîê âèíàãîðîäè ³
âðàõîâóºòüñÿ ó êàëüêóëÿö³¿ íà âèãîòîâëåííÿ ïëàíîâîãî íàêëàäó âèäàííÿ.
Äîäàòêîâî àâòîðó ìîæå âèïëà÷óâàòèñÿ àâòîðñüêà âèíàãîðîäà â³ä ïðîäàæó Âèäàâ-
íèöòâîì äîäàòêîâîãî íàêëàäó âèäàííÿ. Ðîçì³ð âèíàãîðîäè áóäå âèçíà÷åíî â
àâòîðñüêîìó äîãîâîð³.

6.4. Àâòîðñüêà âèíàãîðîäà çà çàìîâëåí³ âèäàííÿ (âíåñåí³ äî äîäàòêîâîãî ïëàíó àáî
âèäàí³ ïîçà ïëàíîì) íå âèïëà÷óºòüñÿ.
Ó ðàç³ íàäàííÿ çàìîâíèêîì Âèäàâíèöòâó ïðàâ íà âèêîðèñòàííÿ òâîðó ³ âèãîòîâëåííÿ
äîäàòêîâîãî íàêëàäó àâòîðîâ³ âèïëà÷óºòüñÿ àâòîðñüêà âèíàãîðîäà â³ä ïðîäàæó
Âèäàâíèöòâîì äîäàòêîâîãî íàêëàäó. Ðîçì³ð âèíàãîðîäè áóäå âèçíà÷åíî â
àâòîðñüêîìó äîãîâîð³.

7. ÐÎÇÏÎÄ²Ë ÍÀÊËÀÄ²Â ÂÈÄÀÍÜ

7.1. Ï³äðó÷íèêè ³ íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè, âèäàí³ ó Âèäàâíèöòâ³ â³äïîâ³äíî äî Ïëàíó
âèäàííÿ, äîäàòêîâîãî ïëàíó, Âèäàâíèöòâî ïåðåäàº ó Íàóêîâî-òåõí³÷íó á³áë³îòåêó
Óí³âåðñèòåòó, ÿêà ðîçïîä³ëÿº íàêëàä çà òàêèì ïîðÿäêîì:
– ïî 10 ïðèì. – àâòîðñüê³ ïðèì³ðíèêè ç ðîçðàõóíêó íà êîæíîãî àâòîðà (ñï³âàâòîðà),
àëå íå á³ëüøå 30 ïðèì³ðíèê³â ç íàêëàäó ï³äðó÷íèêà, íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà;
– 25 ïðèì. – ÷åðåç ìàòåð³àëüíî â³äïîâ³äàëüíó îñîáó íà êàôåäðó äëÿ ôîðìóâàííÿ
á³áë³îòåêè òà ðîçñèëàííÿ íà ñïîð³äíåí³ êàôåäðè ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;
– ðåøòà íàêëàäó – ó ôîíä Íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ á³áë³îòåêè Óí³âåðñèòåòó.

7.2. Âèäàâíèöòâî ðîçñèëàº îáîâ’ÿçêîâ³ ïðèì³ðíèêè âèäàíü çà ðàõóíîê íàêëàäó ³ êîøò³â,
ïåðåäáà÷åíèõ ó êàëüêóëÿö³¿, ó ê³ëüêîñò³ ³ çà ïåðåë³êîì, âèçíà÷åíèìè ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì.

7.3. ²íñòèòóò äèñòàíö³éíîãî íàâ÷àííÿ òà ²íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ñàìîñò³éíî
îòðèìóþòü ó Âèäàâíèöòâ³ çàìîâëåí³ âèäàííÿ òà ðîçïîä³ëÿþòü ¿õ çà îêðåìî
âñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì.

7.4. Âèäàâíèöòâî ìàº ïðàâî çàëèøàòè â ñåáå äëÿ ðåêëàìíèõ ö³ëåé ñèãíàëüí³ ïðèì³ðíèêè
âèäàíü, âèãîòîâëåí³ ïîíàä çàìîâëåíèé íàêëàä ó ìåæàõ òåõíîëîã³÷íèõ íîðì âèòðàò
ìàòåð³àë³â íà âèêîíàííÿ çàìîâëåííÿ.
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7.5. Àâòîð ìàº ïðàâî çàìîâèòè ó Âèäàâíèöòâ³ òà âèêóïèòè çà âèäàâíè÷îþ ñîá³âàðò³ñòþ
äîäàòêîâèé íàêëàä âèäàííÿ, ïîâ³äîìèâøè ïðî öå Âèäàâíèöòâî äî ïî÷àòêó
ïîë³ãðàô³÷íîãî âèêîíàííÿ çàìîâëåííÿ.

8. ÏÐÈÊ²ÍÖÅÂ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

8.1. Öå Ïîëîæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ â³ä ìîìåíòó éîãî çàòâåðäæåííÿ íàêàçîì Ðåêòîðà
Óí³âåðñèòåòó.

8.2. Çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî öüîãî Ïîëîæåííÿ âíîñÿòüñÿ çà ïîäàííÿì Âèäàâíèöòâà,
ïîãîäæåííÿì  ç ÍÌÐ ³ çàòâåðäæóþòüñÿ íàêàçîì Ðåêòîðà.

413



Äîäàòîê 1

ÂÈÌÎÃÈ ÄÎ ÀÂÒÎÐÑÜÊÈÕ ÐÓÊÎÏÈÑ²Â
ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â,

ÿê³ ïîäàþòü ó Âèäàâíèöòâî Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè

Ñêëàä àâòîðñüêîãî ðóêîïèñó

1. Äî âèäàâíèöòâà ïîäàþòü åëåêòðîííó âåðñ³þ ³ îäèí ðîçäðóê íà ïàïåð³. Åëåêòðîííà ³
ïàïåðîâà âåðñ³¿ ïîâèíí³ áóòè ³äåíòè÷íèìè.

2. Ðóêîïèñè íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â ³ ï³äðó÷íèê³â ïîäàþòü ðàçîì ³ç ñóïðîâ³äíîþ äîêóìåíòàö³ºþ
(ãðèô Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè àáî Íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ðàäè óí³âåðñèòåòó, äâ³ ðåöåíç³¿).

3. Äî ñêëàäó àâòîðñüêîãî ðóêîïèñó âõîäÿòü:
– òèòóëüíèé àðêóø âèäàííÿ;
– çâîðîò òèòóëüíîãî àðêóøà;
– îñíîâíèé òåêñò ðàçîì ³ç ïåðåäìîâîþ (âñòóïîì) ³ âèñíîâêàìè.

Äëÿ íàâ÷àëüíèõ âèäàíü:
– ïèòàííÿ, òåñòè äëÿ ñàìîêîíòðîëþ, îáîâ’ÿçêîâ³ ³ äîäàòêîâ³ çàäà÷³;
– á³áë³îãðàô³÷íèé ñïèñîê (çã³äíî ç ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 7.1:2006);
– êîìåíòàð³, ïðèì³òêè, äîäàòêè, äîïîì³æí³ ïîêàæ÷èêè;
– çì³ñò (ó ðóêîïèñàõ îáñÿãîì ïîíàä äâà àâòîðñüê³ àðêóø³);
– â³äîìîñò³ ïðî àâòîð³â.

Âèìîãè äî îôîðìëåííÿ àâòîðñüêîãî ðóêîïèñó

1. Óñ³ àâòîðè (óêëàäà÷³) ï³äïèñóþòü ðóêîïèñ íà òèòóëüíîìó àðêóø³ (³ç çàçíà÷åííÿì äàòè), äå
ìàº áóòè âêàçàíî, ùî öèòàòè, òåêñòè ïåðåêëàä³â, öèôðîâèé òà ³íøèé ôàêòè÷íèé ìàòåð³àë ³
á³áë³îãðàô³÷í³ â³äîìîñò³ ïåðåâ³ðåíî, çàóâàæåííÿ ðåöåíçåíò³â âðàõîâàíî. Àâòîð (àâòîðè) â³äïîâ³äàº
çà äîòðèìàííÿ àâòîðñüêîãî ïðàâà ùîäî âèêîðèñòàíèõ òåêñò³â òà ³ëþñòðàö³é.

2. Ñòîð³íêè ðóêîïèñó, ïî÷èíàþ÷è ç òèòóëüíîãî àðêóøà, ïîâèíí³ áóòè ïðîíóìåðîâàí³.
3. Ïåðåä òèì ÿê ïîäàâàòè ðóêîïèñ, àâòîð ïîâèíåí:

– ïåðåâ³ðèòè â³äïîâ³äí³ñòü îäèíèöü ô³çè÷íèõ âåëè÷èí, ¿õ íàçâ ³ ïîçíà÷åíü âèìîãàì
÷èííèõ ñòàíäàðò³â, à òåðì³í³â ³ âèçíà÷åíü – òåðì³íîëîã³÷íèì ñòàíäàðòàì;
– ïåðåâ³ðèòè á³áë³îãðàô³÷í³ îïèñè ³ öèòàòè áåçïîñåðåäíüî çà öèòîâàíèìè ³
îïèñóâàíèìè äîêóìåíòàìè;
– ÿêùî ðèñóíêè ³ òàáëèö³ ïîäàþòüñÿ íå â òåêñò³, à îêðåìî, ïðîñòàâèòè íà ïîëÿõ
íîìåðè òàáëèöü òà ³ëþñòðàö³é íàâïðîòè òèõ ì³ñöü ó òåêñò³, äå ¿õ ñë³ä ðîçì³ñòèòè;
– äîòðèìóâàòèñÿ â³äïîâ³äíîñò³ ð³âí³â ðóáðèêàö³¿ òåêñòó.

4. Â àâòîðñüêîìó ðóêîïèñ³ äîçâîëåíî ðîáèòè íå á³ëüø í³æ 3 âèïðàâëåííÿ íà ñòîð³íêó ³ 2
âñòàâêè íà 10 ñòîð³íîê.

5. Òàáëèö³ ³ ðèñóíêè ðîçì³ùóþòü áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ ïîñèëàííÿ íà íèõ.

Âèìîãè äî îôîðìëåííÿ âèõ³äíèõ â³äîìîñòåé

Äëÿ îôîðìëåííÿ âèäàâíèöòâîì âèõ³äíèõ â³äîìîñòåé âèäàííÿ àâòîð ïîäàº:
Íà òèòóëüí³é ñòîð³íö³:

1) ³ì.’ÿ àâòîðà (àâòîð³â) ó íàçèâíîìó â³äì³íêó, ó ò³é ôîðì³, ÿêó âñòàíîâëþº ñàì àâòîð,
íàïð.: Äìèòðî Çàÿ÷óê, Ä. Çàÿ÷óê, Ä. Ì. Çàÿ÷óê;

2) çàãîëîâîê (íàçâó) âèäàííÿ;
3) ³ì’ÿ â³äïîâ³äàëüíîãî ðåäàêòîðà (“Â³äïîâ³äàëüíèé ðåäàêòîð NN”, “Çà ðåäàêö³ºþ NN”);
4) â³äîìîñò³ ïðî ïîâòîðíå âèäàííÿ (ïåðåâèäàííÿ); ïåðåâèäàííÿ ìîæå áóòè äîïîâíåíèì,

âèïðàâëåíèì, ðîçøèðåíèì àáî ñòåðåîòèïíèì;
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5) äëÿ íàâ÷àëüíèõ âèäàíü – â³äîìîñò³ ïðî íàäàííÿ ãðèôó Ì³íîñâ³òè àáî ÍÌÐ
óí³âåðñèòåòó; ç ïðèâîäó îôîðìëåííÿ ãðèôó çâåðòàòèñÿ: âóë. Ñ. Áàíäåðè, 12, íàóêîâî-
ìåòîäè÷íà ðàäà óí³âåðñèòåòó.

âíèçó íà òèòóëüí³é ñòîð³íö³ ïîâèííî áóòè ï³äòâåðäæåííÿ ãîòîâíîñò³ ðóêîïèñó äî
âèäàííÿ äîñë³âíî òàêîãî çì³ñòó:

Ôîðìóëè, öèòàòè, òåêñòè ïåðåêëàä³â, ³ëþñòðàö³¿, öèôðîâèé òà ³íøèé ôàêòè÷íèé
ìàòåð³àë ³ á³áë³îãðàô³÷í³ â³äîìîñò³ ïåðåâ³ðåíî, çàóâàæåííÿ ðåöåíçåíò³â
óðàõîâàíî.

Äàòà Àâòîð(è) (ï³äïèñ)
6) øèôð çáåð³ãàííÿ âèäàííÿ: ÁÁÊ, àâòîðñüêèé çíàê, ÓÄÊ. Çãàäàí³ øèôðè îòðèìóþòü ó

â³ää³ë³ á³áë³îãðàô³¿ Íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ á³áë³îòåêè óí³âåðñèòåòó (âóë. Ïðîôåñîðñüêà, 1, â³ää³ë
íàóêîâîãî îïðàöþâàííÿ ë³òåðàòóðè, êàá. 19);

7) äëÿ ñêëàäàííÿ ìàêåòó àíîòîâàíî¿ êàòàëîæíî¿ êàðòêè ïîäàþòü àíîòàö³þ (çà ì³æäåðæàâ-
íèì ÃÎÑÒ 7.9-95ÑÈÁÈÄ “Ðåôåðàò è àííîòàöèÿ. Îáùèå òðåáîâàíèÿ”). Àíîòàö³ÿ ìàº
ñêëàäàòèñÿ ç 10–12 ðÿäê³â, äî 500 äðóêîâàíèõ çíàê³â.

Âèìîãè äî óêëàäàííÿ ñïèñê³â ë³òåðàòóðè

Óêëàäàþ÷è ñïèñêè ë³òåðàòóðè, ïîñèëàþ÷èñü íà ³íø³ âèäàííÿ, àâòîð ïîâèíåí êåðóâàòèñÿ
÷èííèìè íîâèìè ñòàíäàðòàìè á³áë³îãðàô³÷íîãî îïèñó, ÿê³ ðîçðîáèëà Êíèæêîâà ïàëàòà Óêðà¿íè
(ÄÑÒÓ ÃÎÑÒ 7.1:2006).

Êîðåêòíî óêëàäåíà á³áë³îãðàô³ÿ ïîëåãøèòü ñï³âïðàöþ àâòîðà é ðåäàêòîðà,
ñêîðîòèòü òåðì³í ðîáîòè íàä âèäàííÿì.

 Çðàçêè îôîðìëåííÿ ñïèñê³â ë³òåðàòóðè

Êíèæêà îäíîãî àâòîðà
Ð³çíèê Î. ß. Ëîã³÷íå ïðîãðàìóâàííÿ : íàâ÷. ïîñ³á. / Î. ß. Ð³çíèê. – Ëüâ³â : Âèäàâíèöòâî

Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”, 2009. – 288 ñ.

Êíèæêà äâîõ (òðüîõ) àâòîð³â
Æóðàõ³âñüêèé À. Â. Îïòèì³çàö³ÿ ðåæèì³â åëåêòðîåíåðãåòè÷íèõ ñèñòåì : íàâ÷. ïîñ³á. /

À. Â. Æóðàõ³âñüêèé, Í. Ð. Çàñ³äêîâè÷,  Â. Áîíäàð, Î. Ã. Êàðïåíêî, Ä. Ì. Äèêîâà òà ³í.] ; Óêð.
³í-ò ñîö. äîñë³äæ. – Ê.: Óêð. ³í-ò ñîö. äîñë³äæ., 2005. – 115 ñ. : ³ë., òàáë. – (Ñåð³ÿ “Ôîðìóâàííÿ
çäîðîâîãî æèòòÿ ìîëîä³” : ó 14 êí., êí. 13).

×àñòèíà ïåð³îäè÷íîãî, ïðîäîâæóâàíîãî âèäàííÿ
Ìàòâ³éê³â Ì. Ä. Âçàºìîçâ’ÿçîê ì³öíîñòåé ïîâåðõíåâèõ ïîêðèòü íà çñóâ òà â³äðèâ /

Ì. Ä. Ìàòâ³éê³â, À. ². Ñòàøêî // Â³ñíèê Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”.
– 2008. – ¹ 618 : Ðàä³îåëåêòðîí³êà òà òåëåêîìóí³êàö³¿. – Ñ. 203–206.

Àâòîðåôåðàòè äèñåðòàö³é
Íîâîñàä ². ß. Òåõíîëîã³÷íå çàáåçïå÷åííÿ âèãîòîâëåííÿ ñåêö³é ðîáî÷èõ îðãàí³â ãíó÷êèõ

´âèíòîâèõ êîíâåºð³â : àâòîðåô. äèñ. íà çäîáóòòÿ íàóê. ñòóïåíÿ êàíä. òåõí. íàóê : ñïåö. 05.02.08
“Òåõíîëîã³ÿ ìàøèíîáóäóâàííÿ” / ². ß. Íîâîñàä ; Òåðíîï³ë. äåðæ. òåõí. óí-ò ³ì. ²âàíà Ïóëþÿ. –
Òåðíîï³ëü, 2007. – 20, [1] ñ., âêëþ÷. îáêë. : ³ë. – Á³áë³îãð.: ñ. 17–18.

Åëåêòðîíí³ ðåñóðñè
Á³áë³îòåêà ³ äîñòóïí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³: åëåêòðîíí³ ðåñóðñè â íàóö³, êóëüòóð³

òà îñâ³ò³ : (ï³äñóìêè 10-¿ Ì³æíàð. êîíô. “Êðèì–2003”) [Åëåêòðîííèé ðåñóðñ] / Ë. É. Êîñòåíêî,
À. Î. ×åêìàðüîâ, À. Ã. Áðîâê³í, ². À. Ïàâëóøà // Á³áë³îòå÷íèé â³ñíèê. – 2003. – ¹ 4. – Ñ. 43. –
Ðåæèì äîñòóïó äî æóðí. :
http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03/klinko.htm.
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Âèìîãè äî åëåêòðîííèõ âåðñ³é
íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â ³ ï³äðó÷íèê³â, ìîíîãðàô³é

Ï³ä ÷àñ âèáîðó ôîðìàòó ðóêîïèñó íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà ³ ï³äðó÷íèêà íåîáõ³äíî êåðóâàòèñÿ
òàêèìè äàíèìè: òèðàæ, ðîçì³ð ³ëþñòðàòèâíîãî ìàòåð³àëó, òàáëèöü, ôîðìóë, ïîòð³áíî ïîäóìàòè
ïðî ñï³ââ³äíîøåííÿ òîâùèíè êíèæêè òà ¿¿ ôîðìàòó.

Òàáëèöÿ îñíîâíèõ êíèæêîâèõ ³ æóðíàëüíèõ ôîðìàò³â,
ç ÿêèìè ïðàöþº Âèäàâíèöòâî

Ðîçì³ðè áåðåã³â äî îáð³çàííÿ, ìì        Ôîðìàò па-
перу, ñì 

Ôîðìàò âèäàííÿ 
äî îáð³çàííÿ, ìì ë³âèé âåðõí³é ïðàâèé íèæí³é 

Äîïóñòèìèé êåãëü 
îñíîâíîãî òåêñòó 

60×84 1/16 150×210 18 20 22 24 10–11 
60×90 1/16 150×225 18 20 22 25 10–11 

70×90 1/16 175×225 18 20 24 29 10–11 
70×100 1/16 175×250 18 20 22 32 11–12 

60×84 1/8 210×300 20 22 26 35 11–12 
 

Äëÿ âèáîðó ôîðìàòó ïåðøî÷åðãîâå çíà÷åííÿ ìàº ñòðóêòóðà òåêñòó ³ ñïîñ³á äðóêó. Ó
Âèäàâíèöòâ³ âèêîðèñòîâóþòü îïåðàòèâíèé òà îôñåòíèé äðóê.

Îïåðàòèâíèé ñïîñ³á ïåðåäáà÷àº ÷îðíî-á³ëèé äðóê ìàëèõ íàêëàä³â (ìåíøå í³æ 300
ïðèì³ðíèê³â), â³äñóòí³ñòü ï³âòîíîâèõ çîáðàæåíü (ñâ³òëèíè, áàãàòîêîë³ðí³ ä³àãðàìè òîùî).
Äëÿ âèäàíü ìàëèõ íàêëàä³â áàæàíî âèáèðàòè òàê³ ôîðìàòè: 60õ84 1/16, 60õ90 1/16
(òåõíîëîã³÷íèé çà óìîâè âåðõí³õ êîëîíòèòóëà ³ êîëîíöèôðè), 60õ84 1/8.

Îôñåòíèé äðóê çàñòîñîâóþòü, ÿêùî íàêëàä á³ëüøèé çà 300 ïðèì³ðíèê³â.
Êîëüîðîâ³ ³ëþñòðàö³¿ ³ñòîòíî ï³äâèùóþòü âàðò³ñòü ï³äãîòîâêè ³ äðóêó, òîìó áàæàíî ¿õ

âèíîñèòè íà îêðåì³ ñòîð³íêè, ðîáèòè âêëåéêè àáî ïîäàâàòè äîäàòêàìè.
Ôîðìàòè 70õ90 1/16, 70õ100 1/16 äîö³ëüíî âèáèðàòè äëÿ êíèã òåõí³÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ

³ âåëèêîãî îáñÿãó.
Ùîá çðîçóì³òè, ÿê áóäóòü âèãëÿäàòè ³ëþñòðàö³¿, êàðòè, ñõåìè, òàáëèö³ òîùî, íåîáõ³äíî

ðîçì³ñòèòè íàéïðîáëåìí³øèé åëåìåíò íà ñòîð³íö³ ñêëàäàííÿ ³ ïîäèâèòèñü íà âèäðóêó, ÷è
íàïèñè íà íüîìó ìîæíà ïðî÷èòàòè.

Îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ ùîäî òåõí³÷íîãî îôîðìëåííÿ (âèá³ð øðèôòà, ïîäàííÿ
³ëþñòðàö³é) ïîñ³áíèêà ìîæíà áåçïîñåðåäíüî ó Âèäàâíèöòâ³ “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”, çà àäðå-
ñîþ âóë. Ô. Êîëåññè, 2, â ê³ìíàò³ ¹ 22 ó òåõí³÷íîãî ðåäàêòîðà Ë.À. Ñàëàì³í, òåë. 258-22-42,
e-mail: tehred@vlp.com.ua.

Åëåêòðîíí³ âåðñ³¿ ðóêîïèñ³â íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â ³ ï³äðó÷íèê³â ïîäàþòü ó Âèäàâíèöòâî
íà äèñêåòàõ, ëàçåðíèõ äèñêàõ àáî ³íøèõ åëåêòðîííèõ íîñ³ÿõ. Ôàéëè çàïèñóþòü äâà ðàçè – ÿê
îðèã³íàë ³ êîï³þ. Êð³ì åëåêòðîííî¿ âåðñ³¿ ñàìîãî ðóêîïèñó, îáîâ’ÿçêîâî äîäàþòü åëåêòðîíí³
âåðñ³¿ âèêîðèñòàíèõ ³ëþñòðàö³é (ðàñòðîâèõ ³ âåêòîðíèõ) òà øðèôò³â.

Òåêñò ðóêîïèñó íàáèðàþòü ó òåêñòîâîìó ðåäàêòîð³ Microsoft Word 97, Word XP,
Word 2000. Äëÿ ôîðìàòóâàííÿ òåêñòó ÎÁÎÂ’ßÇÊÎÂÎ âèêîðèñòîâóâàòè ñòèë³!
Øàáëîí ç³ ñòèëÿìè òà ïàðàìåòðàìè äîêóìåíòó ðîçì³ùåíî íà Web-ñòîð³íö³
Âèäàâíèöòâà (http://vlp.com.ua/kinds).

Íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè ³ ï³äðó÷íèêè ç ìàòåìàòèêè òà ô³çèêè ìîæíà íàáèðàòè ó òåêñòîâîìó
ðåäàêòîð³ LATEX. Äëÿ ö³º¿ ïðîãðàìè ³ëþñòðàö³¿ ïîâèíí³ áóòè ó ôîðìàò³ *.eps. Îáîâ’ÿçêîâî
äîäàòè âèêîðèñòàí³ ó ðîáîò³ ñòèëüîâ³ ôàéëè.

Òåêñòîâ³ âèäàííÿ ç êîëüîðîâèìè ³ëþñòðàö³ÿìè áàæàíî ïîäàâàòè çâåðñòàíèìè ó âèäàâíè÷³é
ñèñòåì³ Adobe InDesign ó âåðñ³¿ íå íèæ÷å í³æ CS2.
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Óâàãà! Âèäàâíèöòâî ïðèéìàº ôàéëè, íàçâè ÿêèõ çàïèñàíî ëàòèíñüêèì àëôàâ³òîì.

Ïðàâèëà ñêëàäàííÿ òåêñòó ðîçãëÿíåìî íà ïðèêëàäàõ, íàâåäåíèõ íèæ÷å ó Word 2000.

Çàäàííÿ ôîðìàòó ñòîð³íêè ñêëàäàííÿ

Îñîáëèâó óâàãó ïîòð³áíî çâåðíóòè íà “Èñòî÷íèê áóìàãè”, òîáòî â³äñòóï â³ä êðàþ äî
âåðõíüîãî ³ íèæíüîãî êîëîíòèòóë³â. Â³äñòóï äî âåðõíüîãî êîëîíòèòóëà äîð³âíþº ðîçì³ðó
âåðõíüîãî ïîëÿ, äî íèæíüîãî (òîáòî â³äñòóï â³ä êðàþ äî íîìåðà ñòîð³íêè) – 2/3 ðîçì³ðó
íèæíüîãî ïîëÿ.

ßêùî êíèãà ìàº ñêëàäíó ñòðóêòóðó, äëÿ ïîëåãøåííÿ ïîøóêó ìàòåð³àëó âèêîðèñòîâóþòü
êîëîíòèòóë.

Êîëîíòèòóë ðîçì³ùóþòü âãîð³ ñòîð³íêè ñêëàäàííÿ. Êîëîíòèòóë ìîæå áóòè ïðîñòèé, êîëè
ïîäàºìî íàéïðîñò³øó ³íôîðìàö³þ, íàïðèêëàä, ïðî íàçâó ðîçä³ëó, àáî ìàòè ðîçãàëóæåíó
ñòðóêòóðó – íàçâó ðîçä³ë³â, ï³äðîçä³ë³â òîùî. Ó îäíîìó ðÿäêó ç òåêñòîì êîëîíòèòóëà ìîæå
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áóòè ðîçì³ùåíà êîëîíöèôðà. Êîëîíòèòóë âõîäèòü ó ðîçì³ð ñòîð³íêè ñêëàäàííÿ. Ì³í³ìàëüíà
â³äáèâêà â³ä êîëîíòèòóëà äî òåêñòó ñòàíîâèòü îäèí ðÿäîê.

Äëÿ àâòîìàòè÷íîãî ôîðìóâàííÿ çì³ñòó â ïîñ³áíèêó àâòîð ïîâèíåí âèêîðèñòàòè ñòèë³
äëÿ çàãîëîâê³â ³ ï³äçàãîëîâê³â (áàãàòîð³âíåâèé çì³ñò) ³ â íèõ çàäàòè àâòîìàòè÷íå ôîðìàòóâàííÿ
çì³ñòó. Êîæåí íîâèé ñòèëü íåîáõ³äíî ñòâîðþâàòè íà îñíîâ³ “îáû÷íûé” (“normal”).

Îñê³ëüêè òåêñò ï³äëÿãàº ðåäàãóâàííþ, ìîæëèâ³ çì³íè ó ðîçòàøóâàíí³ ð³çíèõ åëåìåíò³â, òî
íå ìîæíà çâ’ÿçóâàòè åëåìåíòè ì³æ ñîáîþ.

Ïðèêëàä
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Øðèôòè

Äëÿ óíèêíåííÿ ïðîáëåìè íåñóì³ñíîñò³ øðèôò³â ïðîñèìî äîäàâàòè îêðåìî âèêîðèñòàí³
øðèôòè, àáî æ êîðèñòóâàòèñÿ ñèñòåìíèìè øðèôòàìè.

Øðèôò ïîâèíåí áóòè 100 % ÷îðíîãî êîëüîðó (íå RGB).

Íàá³ð îñíîâíîãî òåêñòó: øðèôò – 10–11 êåãëü; ãàðí³òóðà – Times New Roman;
â³äñòàíü ì³æ ðÿäêàìè 1,1, ïîëÿ “äçåðêàëüí³”. Íàïðèêëàä:
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²íòåðâàë ì³æ ðÿäêàìè, àáçàöíèé â³äñòóï

Ïåðåíîñè ñë³â çä³éñíþþòü íàòèñêàííÿì êîìá³íàö³¿ êëàâ³ø Ctrl+“ì³íóñ” (ì’ÿêèé ïåðåíîñ).
Íå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè àâòîìàòè÷í³ ïåðåíîñè àáî çàì³ñòü íèõ ñòàâèòè äåô³ñ.

Íîìåðè ñòîð³íîê ñòàâëÿòü ó âåðõíüîìó êîëîíòèòóë³ àáî âíèçó ñòîð³íêè ïî öåíòðó.
ßêùî ó òåêñò³ º ïðèì³òêè, òî ¿õ ïîòð³áíî ðîáèòè òàê:

Äëÿ ïîçíà÷åíü âèêîðèñòîâóþòü “*” àáî öèôðè (“1” òîùî).
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Êíèæêîâèé ñòàíäàðò ïåðåäáà÷àº, ùî îñòàííÿ ñòîð³íêà ðîçä³ëó ìàº áóòè çàïîâíåíà íå
ìåíøå í³æ íà 2/3 ñòîð³íêè ñêëàäàííÿ.

²ëþñòðàö³¿ (ðàñòðîâ³ òà âåêòîðí³) ó ïóáë³êàö³þ âñòàâëÿþòü:
– ñêàíîâàí³: ëèøå “îðèã³íàëè” ç êíèæîê, æóðíàë³â òîùî; ðîçä³ëüíà çäàòí³ñòü íå ìåíøà çà

300 dpi, *.tif. Íå äîïóñêàºòüñÿ ñêàíóâàòè êñåðîêîï³¿. Ñêàíîâàí³ ³ëþñòðàö³¿ ìîæíà âèêîðèñ-
òîâóâàòè, ÿêùî çàçíà÷åíå äæåðåëî ïîõîäæåííÿ;

– öèôðîâ³ çîáðàæåííÿ (ç ôîòîêàìåðè, ôîòîàïàðàòà): ðîçä³ëüíà çäàòí³ñòü íå ìåíøà çà
300 dpi, *.jpg;

– ä³àãðàìè ïîâèíí³ áóòè êîðåêòíî âñòàâëåí³ (*.xls) ³ äîñòóïí³ äëÿ âíåñåííÿ ðåäàêòîðñüêèõ
âèïðàâëåíü;

– áëîê-ñõåìè ïîâèíí³ áóòè çãðóïîâàí³ ³ äîñòóïí³ äëÿ âíåñåííÿ ðåäàêòîðñüêèõ âèïðàâëåíü.
Áëîê-ñõåìè òà ä³àãðàìè ðåêîìåíäóºòüñÿ ñòâîðþâàòè ó ïðîãðàì³ Microsoft Visio 2002/

2007.
Íàäðèñóíêîâ³ íàïèñè ïîâèíí³ áóòè 100 % ÷îðíîãî êîëüîðó (íå RGB).
ßêùî â çîáðàæåííÿõ íåîáõ³äíî ðîáèòè íàïèñè, òî ñêàíîâàíå çîáðàæåííÿ ïîòð³áíî

³ìïîðòóâàòè â ÑorelDràw, çðîáèòè íàïèñè òà çáåðåãòè ³ç ðîçøèðåííÿì *.cdr. Ï³ñëÿ öüîãî
åêñïîðòóâàòè â ïóáë³êàö³þ ó ðàñòðîâîìó ôîðìàò³ (tif).

Ñêëàäí³, áàãàòîîá’ºêòí³ ðèñóíêè ç íàøàðóâàííÿìè ïîäàâàòè ó ôîðìàò³ ÑorelDràw äëÿ
ìîæëèâîñò³ ïîäàëüøîãî ðåäàãóâàííÿ.

Ðèñóíêè òà ãðàô³êè ó ïóáë³êàö³þ âñòàâëÿþòü â îäíîìó ç ðàñòðîâèõ ôîðìàò³â ç ðîçä³ëüíîþ
çäàòí³ñòþ íå ìåíøå í³æ 300 dpi. (ïîäàâàòè ÿê³ñí³ îðèã³íàëè).

Ðîçì³ð ³ëþñòðàö³é ìàº áóòè 100 % ³ â³äïîâ³äàòè ðîçì³ðó ñòîð³íêè ñêëàäàííÿ. Íàïðèêëàä,
ïðè ôîðìàò³ 150õ210 ìàêñèìàëüíà øèðèíà ðèñóíêà – 11 ñì.
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Ðèñóíêè òà ãðàô³êè îáîâ’ÿçêîâî äîäàþòüñÿ â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ íà íîñ³ÿõ ³íôîðìàö¿
ó ôîðìàòàõ .bmp, .tif, .ñdr (ÿêùî âèíèêíå ïîòðåáà âèïðàâèòè ðèñóíîê). Íàïèñè íà ðèñóíêàõ
âèêîíóþòü øðèôòîì îñíîâíîãî òåêñòó òà ðîçì³ðó Ðàçìåð (Size) – 10. Ðèñóíêè ï³äïèñóþòü
³ íóìåðóþòü (ÿêùî ¿õ á³ëüøå í³æ îäèí) ï³ä ðèñóíêîì ïî öåíòðó òåêñòó – øðèôòîì  ðîçì³ðó
Ðàçìåð (Size) – 9, íàêðåñëåííÿ Êóðñèâ (Italic). “Ïðîñò³” ðèñóíêè, çðîáëåí³ ó Word,
ìàþòü áóòè îáîâ’ÿçêîâî çãðóïîâàí³.

Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî âèä³ëèòè ðèñóíîê:
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À ïîò³ì ñêîðèñòàòèñü êëàâ³øåþ äëÿ ãðóïóâàííÿ ðèñóíê³â:

Äëÿ ñòâîðåííÿ ãðàô³÷íèõ çîáðàæåíü áàæàíî çàñòîñîâóâàòè ñïåö³àë³çîâàí³ ãðàô³÷í³ ðåäàêòîðè
Visio, CorelDraw, AvtoCAD, à íå âèêîðèñòîâóâàòè Paint, îñê³ëüêè òîä³ ãðàô³÷í³ çîáðàæåííÿ
ìàþòü íèçüêó ðîçä³ëüíó çäàòí³ñòü (72 dpi), ùî ³ñòîòíî çíèæóº ¿õíþ ÿê³ñòü ï³ä ÷àñ äðóêó.

Ï³äïèñè äî ðèñóíê³â íàáèðàþòü ó òåêñò³ îêðåìî â³ä ñàìîãî ðèñóíêà (äëÿ çðó÷íîñò³
ðåäàãóâàííÿ). Äîïóñêàºòüñÿ íåçíà÷íå ïðîïîðö³éíå çìåíøåííÿ ðèñóíêà.

Íóìåðàö³ÿ ðèñóíê³â ìîæå áóòè íàñêð³çíîþ àáî ïî ðîçä³ëàõ.
Ðèñóíêè ôîðìàò³â *.tif, *.psd, *.jpg (ðîçä³ëüíà çäàòí³ñòü íå ìåíøà çà 300 dpi) ³ìïîðòóþòüñÿ ó

ôàéë Word çà äîïîìîãîþ ìåíþ: Âñòàâêà!Ðèñóíîê. ×îðíî-á³ë³ ³ëþñòðàö³¿ – Grayscale, êîëüîðîâ³ –
CMYK Color. ×îðíî-á³ë³ ðèñóíêè, ñòâîðåí³ ó ïðîãðàìàõ Excel, Visio Drawing, WordPad, CorelDRAW
³ìïîðòóþòüñÿ ó ôàéë Word çà äîïîìîãîþ ìåíþ: Âñòàâêà!Îá’ºêò, ùîá çàáåçïå÷èòè êîëüîðîâ³ –
ïåðåâîäÿòüñÿ ó ôîðìàò *.tif, *.psd, *jpg (300 dpi, CMYK Color) (ôàéëè äîäàþòü îêðåìî). Ðèñóíêè,
ñòâîðåí³ çà äîïîìîãîþ çàñîá³â Word, ãðóïóþòü, âîíè ïîâèíí³ áóòè äîñòóïíèìè äëÿ âèïðàâëåííÿ.

Âàð³àíòè ðîçì³ùåííÿ ðèñóíê³â ó òåêñò³:
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²ëþñòðàö³¿, çíà÷íî ìåíø³ çà ôîðìàòîì, í³æ ðÿäêè ñêëàäàííÿ, çàâåðñòóþòü ç îáò³êàííÿì
òåêñòîì ç îäí³º¿ ÷è äâîõ ñòîð³í.

ßêùî íà ñòîð³íö³ ñêëàäàííÿ òåêñò îáò³êàº ³ëþñòðàö³þ, òî ¿¿ çàâæäè ðîçòàøîâóþòü äî
çîâí³øíüîãî êðàþ ñòîð³íêè, òîáòî íà ïàðí³é ñòîð³íö³ ë³âîðó÷, à íà íåïàðí³é – ïðàâîðó÷
(à). ßêùî íà îäí³é ñòîð³íö³ ïîòð³áíî ðîçì³ñòèòè äâ³ ³ëþñòðàö³¿ ìàëîãî ôîðìàòó (îäíó
çâåðõó, à ³íøó çíèçó), òîä³ ì³æ íèìè ïîâèííî áóòè íå ìåíøå â³ä òðüîõ ðÿäê³â òåêñòó (á).

Âàð³àíòè ðîçì³ùåííÿ ï³äïèñ³â ï³ä ðèñóíêàìè:

Òàáëèö³ ïîäàþòü ÿê îêðåì³ îá’ºêòè ó ôîðìàò³ Microsoft  Excel  àáî ó Microsoft
Word ç ðîçì³ðàìè, ïðèâåäåíèìè äî ñòîð³íêè. Îñíîâíèé êåãëü òàáëèö³ 9, çàãîëîâîê 10.
Çàãîëîâêè òàáëèöü ðîçì³ùóþòü ïî öåíòðó ñòîð³íêè, íàêðåñëåííÿ ï/æ, ïðÿìå, à íóìåðàö³ÿ
(ÿêùî òàáëèöü á³ëüø í³æ îäíà) – ïî ïðàâîìó êðàþ òàáëèö³, íàêðåñëåííÿ ñâ³òëå, êóðñèâîì.
Òåêñò ó òàáëèö³ – 9 ïò.

Òàáëèöÿ 1

Ïîð³âíÿëüí³ ïîêàçíèêè òèïîâèõ ô³çè÷íèõ ñåðåäîâèù

 

Ñåðåäîâèùå ïåðåäàâàííÿ äàíèõ 

Ïîêàçíèêè Âèòà ïàðà Êîàêñ³àëüíèé 
êàáåëü 

Âîëîêîííî-
îïòè÷íèé 

êàáåëü 
Ö³íà Íåâèñîêà Ïîð³âíÿíî âèñîêà Âèñîêà 
Íàðîùóâàííÿ Äóæå ïðîñòå Ïðîáëåìàòè÷íå Ïðîñòå 
Çàõèñò  Íåçíà÷íèé Õîðîøèé Âèñîêèé 
Ïðîáëåìè ³ç çàçåìëåííÿì Íåìàº Ìîæëèâ³ Íåìàº 

10 ïò
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Âàð³àíòè ðîçì³ùåííÿ òàáëèöü íà ñòîð³íö³:

Ôîðìóëè ïîäàþòü ó ôîðìàò³ Equation 3–4, âèð³âíþþòü ïî öåíòðó ïîñåðåäèí³ òåêñòó ³
íóìåðóþòü ó êðóãëèõ äóæêàõ ç ïðàâîãî êðàþ. Øðèôò çà âèçíà÷åííÿì MS Word: çâè÷àéíèé –
11 ïò, âåëèêèé ³íäåêñ – 9 ïò, ìàëåíüêèé ³íäåêñ – 7 ïò, âåëèêèé ñèìâîë – 18 ïò, ìàëåíüêèé
ñèìâîë – 11 ïò.
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Ãðàäóñè çà Öåëüñ³ºì (°Ñ) âñòàâëÿþòü ñèìâîëîì “ ° ”, à íå öèôðîþ 0 ³íäåêñîì.

Àáî ÿêùî íàáèðàòè ôîðìóëó, òîä³

Âàð³àíòè ðîçì³ùåííÿ ðóáðèê ó òåêñò³

ßêùî àâòîð ââàæàº êíèãó, ïîäàíó ó âèäàâíèöòâî, ãîòîâîþ, òî ñòîð³íêè ïîâèíí³ áóòè
ö³ëêîì çàïîâíåí³, áåç ïðîãàëèí.

Ë³òåðàòóðà: ãàðí³òóðà Times New Roman, ðîçì³ð êåãëÿ íà 1 ïò ìåíøèé â³ä îñíîâíîãî.

Çì³ñò. Äëÿ àâòîìàòè÷íîãî ôîðìóâàííÿ çì³ñòó â ïîñ³áíèêó àâòîð ïîâèíåí âèêîðèñòàòè
ñòèë³ äëÿ çàãîëîâê³â ³ ï³äçàãîëîâê³â (áàãàòîð³âíåâèé çì³ñò) ³ â íèõ çàäàòè àâòîìàòè÷íå
ôîðìàòóâàííÿ çì³ñòó.

427



 

428



Çì³ñò ôîðìóþòü ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðîáîòè íàä ïîñ³áíèêîì.
×àñîì âèíèêàº ïîòðåáà ó ñòâîðåíí³ ïîêàæ÷èêà (³ìåííîãî, ïðåäìåòíîãî). Äëÿ öüîãî ó

òåêñò³ âèáèðàþòü ³ ïîì³÷àþòü óñ³ òåðì³íè, ÿê³ íåîáõ³äíî çàíåñòè ó ïîêàæ÷èê.

 

Äëÿ ïîëåãøåííÿ ïðàö³ íàä âèäàííÿìè ³ñíóþòü ð³çíîìàí³òí³ äîâ³äíèêè äëÿ êîðèñòóâà÷³â
òåêñòîâèìè ðåäàêòîðàìè, íàïðèêëàä, “Áèáëèÿ ïîëüçîâàòåëÿ WORD äëÿ Windows’2000”
òà ³íø³.

Äî àâòîðñüêîãî îðèã³íàëó ìîæóòü äîäàâàòèñÿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî õóäîæíüîãî îôîðìëåííÿ
îáêëàäèíêè.

Êîæåí ðóêîïèñ ï³äëÿãàº âíóòð³øíüîìó ðåöåíçóâàííþ ó Âèäàâíèöòâ³.
ßêùî âèíèêàº áàãàòî çàóâàæåíü, ðóêîïèñ ïîâåðòàºòüñÿ íà äîîïðàöþâàííÿ.
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Äîäàòîê 2

ÒÈÏÎÂÈÉ ÂÈÄÀÂÍÈ×ÈÉ ÄÎÃÎÂ²Ð ¹

ì. Ëüâ³â                                                        “____” ____________ 200__ ð.

Âèäàâíèöòâî Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”, íàäàë³
Âèäàâíèöòâî, â îñîá³ äèðåêòîðà _______________________, ÿêèé ä³º â³ä ³ìåí³ Íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”, íà ï³äñòàâ³ ãåíåðàëüíîãî äîðó÷åííÿ Ðåêòîðà
â³ä “___” _________ 20__ ð. ¹ _______, ³
_____________________________________________________________________________________,

 (ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³)
äàë³ Àâòîð, óêëàëè Äîãîâ³ð ïðî òàêå:
1. Àâòîð ïåðåäàº Âèäàâíèöòâó âèêëþ÷íå ïðàâî íà  âèäàííÿ é ïåðåâèäàííÿ óêðà¿íñüêîþ

ìîâîþ ñâ³é òâ³ð “_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________”,
(íàçâà òâîðó)

íàïèñàíèé ò³ºþ æ ìîâîþ, òåðì³íîì íà ___ ðîê³â â³ä äíÿ ñõâàëåííÿ òâîðó Âèäàâíèöòâîì (ó
ì’ÿê³é îáêëàäèíö³, ó òâåðä³é îïðàâ³, áóäü-ÿêèì ôîðìàòîì ³ òèðàæåì, à òàêîæ çà ñèñòåìîþ
“äðóê íà вимогу”).

Ïðèì³òêà. Äî ïîíÿòòÿ “Àâòîð” âõîäÿòü òàêîæ ïåðåêëàäà÷³ é óïîðÿäíèêè.

2. Àâòîð ïåðåäàº Âèäàâíèöòâó òàêîæ óñ³ äîäàòêîâ³ ïðàâà: ïðàâî íà ïðîäàæ ë³öåíç³é òà
ïðàâà íà ïåðåêëàä öüîãî òâîðó, îïóáë³êóâàííÿ â ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ òâîðó äî éîãî âèõîäó
ó ñâ³ò, ïåðåäðóê, ïåðåäàííÿ ïðàâ íà òåëåïåðåäà÷³, ðàä³îâèñòàâè, åêðàí³çàö³þ, òåëåïåðåäà÷³,
âèäàííÿ â åëåêòðîíí³é âåðñ³¿, mp3 ³ íà âñ³õ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿, ÿê³ ðàí³øå íå áóëè â³äîì³ í³
Àâòîðó, í³ Âèäàâíèöòâó, ³ ÿê³ ìîæóòü ç’ÿâèòèñÿ çãîäîì. Ç ïðèáóòêó â³ä ðåàë³çàö³¿ äîäàòêîâèõ
ïðàâ Àâòîð îòðèìóº 50 %, Âèäàâíèöòâî 50 %.

3. Çàçíà÷åíèé òâ³ð ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè òàêèì óìîâàì:

à)__________________________________________________________________________;
(âèä ë³òåðàòóðè, æàíð, ïðèçíà÷åííÿ)

á) äîäàíîìó äî Äîãîâîðó ïðîñïåêòó (çàÿâö³, ïëàíó, íàâ÷àëüí³é ïðîãðàì³);

â) _____________________________________________________________________;

ã) фактичний îáñÿã: â³ä ___ äî ___ àâòîðñüêèõ àðêóø³â ³ç äîä. é ³ëþñòð. (Àâòîðñüêèé
àðêóø äîð³âíþº 40000 äðóêîâàíèõ çíàê³â, 700 â³ðøîâàíèõ ðÿäê³â àáî 3000 êâ. ñì ³ëþñòðàö³é).

4. Àâòîð ïîäàº ï³äïèñàíèé ðóêîïèñ íàäðóêîâàíèì íà ñòàíäàðòíèõ àðêóøàõ ðàçîì ç
åëåêòðîííîþ âåðñ³ºþ. Òâ³ð, ñòâîðåíèé äâîìà àáî á³ëüøå îñîáàìè (êîëåêòèâîì àâòîð³â),
ï³äïèñóþòü óñ³ ñï³âàâòîðè ³ ïîäàþòü ó çàâåðøåíîìó âèãëÿä³.

Ðóêîïèñ ââàæàºòüñÿ òàêèì, ùî íàä³éøîâ äî Âèäàâíèöòâà, ÿêùî â³í ïîäàíèé êîìïëåêòíî
³ îôîðìëåíèé çã³äíî ç âèìîãàìè Âèäàâíèöòâà. Ðóêîïèñ ââàæàºòüñÿ çäàíèì ó íàëåæíîìó
âèãëÿä³, ÿêùî Âèäàâíèöòâî ïðîòÿãîì 10 äí³â ï³ñëÿ éîãî îòðèìàííÿ íå ïðåä’ÿâèëî Àâòîðîâ³
âèìîãè äîóêîìïëåêòóâàòè àáî äîîôîðìèòè ðóêîïèñ.

5. Â³ä äíÿ óêëàäåííÿ Äîãîâîðó é äî çàê³í÷åííÿ ______ ðîê³â ï³ñëÿ ñõâàëåííÿ ðóêîïèñó
Àâòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ íå ïåðåäàâàòè äëÿ âèäàííÿ ³íøèì îðãàí³çàö³ÿì çàçíà÷åíèé ó ï. 1 òâ³ð
àáî éîãî ÷àñòèíó áåç ïîïåðåäíüî¿ ïèñüìîâî¿ çãîäè Âèäàâíèöòâà.

6. Âèäàâíèöòâî çîáîâ’ÿçàíå ðîçãëÿíóòè ïîäàíèé ó íàëåæíîìó âèãëÿä³ ðóêîïèñ ó
30-äåííèé òåðì³í òà ïèñüìîâî ñïîâ³ñòèòè Àâòîðà ÷è ïðî ñõâàëåííÿ òâîðó, ÷è ïðî íåîáõ³äí³ñòü
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âíåñåííÿ äî òâîðó ïîïðàâîê ³ç òî÷íèì çàçíà÷åííÿì ñóò³ âèïðàâëåíü, ùî âèìàãàþòüñÿ, ó
ìåæàõ óìîâ Äîãîâîðó. Äîîïðàöþâàííÿ ðóêîïèñó Âèäàâíèöòâî çîáîâ’ÿçàíå ðîçãëÿíóòè â
15-äåííèé òåðì³í. ßêùî ïèñüìîâå ïîâ³äîìëåííÿ íå íàäàíî Àâòîðó â óñòàíîâëåíèé òåðì³í,
òâ³ð ââàæàºòüñÿ ñõâàëåíèì.

7. Âèäàâíèöòâî ìàº ïðàâî â³äõèëèòè ðóêîïèñ ó çâ’ÿçêó ç éîãî íåïðèäàòí³ñòþ äî âèäàííÿ
³ç ì³ðêóâàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ö³ííîñò³ ñàìîãî òâîðó, íå íàäñèëàþ÷è ðóêîïèñ íà ðåöåíçóâàííÿ,
àëå ç ìîòèâàö³ºþ ïðè÷èí â³äõèëåííÿ.

8. Âèäàâíèöòâî çîáîâ’ÿçàíå âèïóñòèòè òâ³ð ó ñâ³ò íå ï³çí³øå í³æ ÷åðåç ð³ê â³ä äíÿ éîãî
ñõâàëåííÿ, ïðè ôàêòè÷íîìó îáñÿç³ ðóêîïèñó äî 10 àâòîðñüêèõ àðêóø³â âêëþ÷íî, ³ íå ï³çí³øå
í³æ çà äâà ðîêè ïðè á³ëüøîìó îáñÿç³. Äëÿ áàãàòîêîëüîðîâèõ âèäàíü îáñÿãîì â³ä ï’ÿòè äî
äåñÿòè àâòîðñüêèõ àðêóø³â òåðì³í íà âèïóñê ó ñâ³ò âñòàíîâëþºòüñÿ äî 2 ðîê³â.

9. Àâòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ íà ïðîïîçèö³þ Âèäàâíèöòâà äîîïðàöþâàòè òâ³ð àáî âíåñòè äî
íüîãî âèïðàâëåííÿ, ÿêùî ñõâàëåíèé òâ³ð íåìîæëèâî âèïóñòèòè ó ñâ³ò ÷åðåç îáñòàâèíè, ùî
íå çàëåæàòü â³ä ñòîð³í, àëå òâ³ð ìîæå ñòàòè ïðèäàòíèì äî âèäàííÿ øëÿõîì äîîïðàöþâàííÿ
àáî âèïðàâëåííÿ.

10. Âèäàâíèöòâî çîáîâ’ÿçóºòüñÿ íå âíîñèòè áåç çãîäè Àâòîðà áóäü-ÿê³ çì³íè ÿê äî ñàìîãî
òâîðó, òàê ³ äî éîãî íàçâè òà äî ïîçíà÷åííÿ ³ìåí³ Àâòîðà, à òàêîæ íå äîäàâàòè äî òâîðó áåç
çãîäè Àâòîðà ³ëþñòðàö³¿, ïåðåäìîâè, ï³ñëÿìîâè, êîìåíòàð³ òà áóäü-ÿê³ òëóìà÷åííÿ.

Âèäàâíèöòâî ìîæå ðîçì³ùóâàòè ðåêëàìó ô³ðì ³ ðåêëàìí³ äîäàòêè áåç çãîäè Àâòîðà. Ç
íàäõîäæåíü â³ä ðåêëàìè Âèäàâíèöòâî îòðèìàº 75 %, Àâòîð – 25 %. Âèäàâíèöòâî ìîæå
âèêîðèñòîâóâàòè áåçêîøòîâíèé îáì³í ðåêëàìîþ áåç çãîäè Àâòîðà, ³ â³í íå îòðèìàº â³ä öüîãî
í³ÿêî¿ âèíàãîðîäè.

11. Àâòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ íà âèìîãó Âèäàâíèöòâà áåç îñîáëèâî¿ çà òå âèíàãîðîäè ÷èòàòè
÷èñòó êîðåêòóðó òâîðó â ïîãîäæåí³ ñòîðîíàìè òåðì³íè ³ç âðàõóâàííÿì ãðàô³ê³â ðóõó êíèæ-
êîâèõ âèäàíü ó Âèäàâíèöòâ³. Âèäàâíèöòâî çîáîâ’ÿçóºòüñÿ íà âèìîãó Àâòîðà íàäàâàòè éîìó
ìîæëèâ³ñòü ÷èòàòè êîðåêòóðó. Çàòðèìêà Àâòîðîì â³äáèòê³â äàº Âèäàâíèöòâó ïðàâî âèïóñòèòè
ó ñâ³ò òâ³ð áåç àâòîðñüêî¿ êîðåêòóðè àáî â³äñóíóòè òåðì³í âèïóñêó íà ÷àñ çàòðèìêè.

12. Âèäàâíèöòâî çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ñïëàòèòè Àâòîðó ãîíîðàð:

– îäíîðàçîâó âèíàãîðîäó ç ðîçðàõóíêó âàðòîñò³ 10 (äåñÿòè) ïðèì³ðíèê³â òâîðó
(âèïëà÷óºòüñÿ ï³ñëÿ âèïóñêó òâîðó  ó ñâ³ò);

– ãîíîðàð, ÿêèé ñòàíîâèòü  10 %  â³ä ìàêñèìàëüíî¿ ðîçäð³áíî¿ ö³íè ðåàë³çàö³¿ êîæíîãî
ïðèì³ðíèêà òâîðó, âèäàíîãî äîäàòêîâèì íàêëàäîì ïîíàä çàòâåðäæåíèé ó Ïëàí³ âèäàííÿ
(ãîíîðàð âèïëà÷óºòüñÿ ó ì³ðó ðåàë³çàö³¿ òâîðó, àëå íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà ð³ê ³ íå ï³çí³øå
äâîõ ðîê³â ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó, íà ÿêèé Àâòîð ïåðåäàâ òâ³ð Âèäàâíèöòâó; ãîíîðàð çà
ïðèì³ðíèêè, ðåàë³çîâàí³ çà ñèñòåìîþ “äðóê íà вимогу”,    âèïëà÷óºòüñÿ ó   âèïàäêó ðåàë³çàö³¿
ïîíàä 10 ïðèì³ðíèê³â òâîðó).

13. Ãîíîðàð çà îáîâ’ÿçêîâ³, ñèãíàëüí³, ðåêëàìí³, ñóïðîâ³äí³ äî ïàðò³é ïðèì³ðíèêè-çðàçêè
íå âèïëà÷óºòüñÿ.

14. Âèäàâíèöòâî çîáîâ’ÿçàíå ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè Àâòîðà ïðî íàì³ð ïåðåâèäàòè òâ³ð.
Àâòîð ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â ïèñüìîâî ïîâ³äîìëÿº Âèäàâíèöòâó ïðî çì³íè, ÿê³ â³í ââàæàº çà
íåîáõ³äíå âíåñòè äî òâîðó. Íåîäåðæàííÿ â³ä Àâòîðà â çàçíà÷åíèé òåðì³í â³äïîâ³ä³ äàº ïðàâî
Âèäàâíèöòâó âèäàòè òâ³ð áåç çì³í.
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Ïåðåâèäàííÿ òâîðó без змін та зі çì³íàìè (ñòèë³ñòè÷íі âèïðàâëåíня, âèïðàâëåíня поми- 
лок) çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ нового  або за згодою сторін на підставі цього Договору.

15. Âèäàâíèöòâî ìàº ïðàâî ðîç³ðâàòè Äîãîâ³ð ó ðàç³:

à) íåïîäàííÿ Àâòîðîì òâîðó ç éîãî âèíè â óñòàíîâëåíèé ñòðîê àáî ñòðîê, óñòàíîâëåíèé
äëÿ éîãî äîîïðàöþâàííÿ;

á) â³äìîâè Àâòîðà âíåñòè äî îðèã³íàëó âèïðàâëåííÿ, çàïðîïîíîâàí³ Àâòîðó;

â) óñòàíîâëåííÿ ñóäîì íåñóìë³ííîñò³ Àâòîðà ó âèêîíàíí³ îáîâ’ÿçê³â çà öèì Äîãîâîðîì.

ßêùî Äîãîâ³ð ðîçðèâàºòüñÿ ³ç çàçíà÷åíèõ ïðè÷èí, Àâòîð çîáîâ’ÿçàíèé ïîâåðíóòè
îäåðæàíèé ãîíîðàð.

16. ßêùî Âèäàâíèöòâî íå âèïóñòèòü ó ñâ³ò òâ³ð â óñòàíîâëåíèé ñòðîê (ï. 8), Àâòîð ìàº
ïðàâî ðîç³ðâàòè Äîãîâ³ð ³ çàæàäàòè ïîâåðíåííÿ ïåðåäàíèõ Âèäàâíèöòâó çà Äîãîâîðîì
ïðèì³ðíèê³â îðèã³íàëó, ÿêùî éîãî íå ï³äïèñàíî äî äðóêó.

Êîæíèé ïðèì³ðíèê âèäàíîãî òâîðó ìàº ì³ñòèòè çíàê îõîðîíè àâòîðñüêîãî ïðàâà:

________________        _______
                    (ïð³çâèùå àâòîðà)                       (ð³ê âèäàííÿ)

17. Äîäàòêîâ³ óìîâè: ______________________________________________________.

18. Ïåðåäáà÷åí³ Äîãîâîðîì ïðàâà é îáîâ’ÿçêè Âèäàâíèöòâî ìàº ïðàâî ïåðåäàâàòè
ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî ³íøèì îðãàí³çàö³ÿì, ïèñüìîâî ïîâ³äîìèâøè ïðî öå Àâòîðà. Ó âèïàäêó
ðåîðãàí³çàö³¿ àáî ë³êâ³äàö³¿  Âèäàâíèöòâà óñ³ éîãî ïðàâà é îáîâ’ÿçêè çà öèì Äîãîâîðîì
ïåðåõîäÿòü äî ïðàâîíàñòóïíèêà.

19. Ñóïåðå÷êè çà Äîãîâîðîì ðîçãëÿäàþòüñÿ ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

20. Àäðåñè ñòîð³í:

Âèäàâíèöòâî: âóë. Ô. Êîëåññè, 2, êîðï. 23À, ì. Ëüâ³â, 79000

Àâòîð: ïàñïîðò ñåð³¿ __ ¹ ______ âèäàíèé ____________________________________

äîìàøíÿ àäðåñà: __________________________________________________________

òåëåôîí, ì³ñöå ïðàö³, ïîñàäà:  ________________________________________________

__________________________________________________________________________________

³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð _______________________________

Àâòîð çîáîâ’ÿçóºòüñÿ ïèñüìîâî ïîâ³äîìèòè Âèäàâíèöòâî ïðî çì³íó àäðåñè, ì³ñöÿ ïðàö³,
ïîñàäè.

Äèðåêòîð Âèäàâíèöòâà ËÏ                                          Àâòîð
 

                 ___________/_______________/                       ___________/_______________/
                             (підпис)            (прізвище)                                    (ï³äïèñ)                 (ïð³çâèùå)

                     Ì. Ï.
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Äîäàòîê 3

ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒÐ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ
Â È Ò ß Ã  Ç  Ï Î Ñ Ò À Í Î Â È

â³ä 18 ñ³÷íÿ 2003 ð. ¹ 72
(âèòÿã)

Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³í³ìàëüíèõ ñòàâîê
âèíàãîðîäè (ðîÿëò³) çà âèêîðèñòàííÿ

îá’ºêò³â àâòîðñüêîãî ïðàâà ³ ñóì³æíèõ ïðàâ

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 15 ³ 37 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî àâòîðñüêå ïðàâî ³ ñóì³æí³ ïðàâà”
(3792-12) Êàá³íåò  Ì³í³ñòð³â  Óêðà¿íè ï î ñ ò à í î â ë ÿ º:

1. Çàòâåðäèòè ì³í³ìàëüí³ ñòàâêè:

1) àâòîðñüêî¿ âèíàãîðîäè (ðîÿëò³) çà:

ïóáë³÷íå âèêîíàííÿ, ïóáë³÷íèé ïîêàç, ïóáë³÷íå ñïîâ³ùåííÿ àáî ðåòðàíñëÿö³þ (ïîâòîðíå
ïóáë³÷íå ñïîâ³ùåííÿ) òâîð³â íàóêè, ë³òåðàòóðè ³ ìèñòåöòâà (äîäàòîê 1);

â³äòâîðåííÿ ³ (àáî) îïóáë³êóâàííÿ òâîð³â, çàô³êñîâàíèõ ó ôîíîãðàìàõ ³ (àáî) â³äåîãðàìàõ,
êîìåðö³éíèé ïðîêàò ¿õ ïðèì³ðíèê³â (äîäàòîê 2);

â³äòâîðåííÿ ³ (àáî) îïóáë³êóâàííÿ òâîð³â îáðàçîòâîð÷îãî òà äåêîðàòèâíî-óæèòêîâîãî
ìèñòåöòâà (äîäàòîê 3);

âèêîðèñòàííÿ, ó òîìó ÷èñë³ â³äòâîðåííÿ, òâîð³â àðõ³òåêòóðè (äîäàòîê 4);

â³äòâîðåííÿ ³ (àáî) îïóáë³êóâàííÿ ïðèì³ðíèê³â òâîð³â íàóêîâî¿, õóäîæíüî¿, ïóáë³öèñòè÷íî¿
òà ³íøî¿ ë³òåðàòóðè ³ ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà, çàô³êñîâàíèõ ïîë³ãðàô³÷íèì ñïîñîáîì
(äîäàòîê 5).
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Äîäàòîê 4
                           äî ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè

                                  â³ä 18 ñ³÷íÿ 2003 ð. ¹ 72

Ì²Í²ÌÀËÜÍ² ÑÒÀÂÊÈ
àâòîðñüêî¿ âèíàãîðîäè (ðîÿëò³) çà â³äòâîðåííÿ ³ (àáî) îïóáë³êóâàííÿ ïðèì³ðíèê³â òâîð³â

íàóêîâî¿, õóäîæíüî¿, ïóáë³öèñòè÷íî¿
òà ³íøî¿ ë³òåðàòóðè ³ ìóçè÷íîãî ìèñòåöòâà,

çàô³êñîâàíèõ ïîë³ãðàô³÷íèì ñïîñîáîì

Á. Îðèã³íàëüí³ òâîðè ïîë³òè÷íî¿, íàóêîâî¿,

âèðîáíè÷î-òåõí³÷íî¿, íàâ÷àëüíî¿ òà ³íøî¿ ë³òåðàòóðè

Âèä ë³òåðàòóðè  Ñòàâêà âèíàãîðîäè 
(ðîÿëò³)* 

1. Ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íà ë³òåðàòóðà 1,5 

2. Ìàñîâî-ïîë³òè÷íà ë³òåðàòóðà 1,5 

3. Ë³òåðàòóðà ç íàóêîâî-òåîðåòè÷íèõ ïèòàíü, ìîíîãðàô³¿ ç óñ³õ 
ãàëóçåé çíàíü (êð³ì ë³òåðàòóðîçíàâñòâà, ìèñòåöòâîçíàâñòâà) 

1,5 

4. Íàóêîâî-ïîïóëÿðíà ë³òåðàòóðà ç óñ³õ ãàëóçåé íàóêè ³ òåõí³êè 
(êð³ì íàóêîâî-ïîïóëÿðíî¿ ë³òåðàòóðè äëÿ ä³òåé) 

1 

5. Øàõîâî-øàøêîâà ë³òåðàòóðà 1 

6. Íàóêîâî-îñâ³òíÿ (â òîìó ÷èñë³ êðàºçíàâ÷à, òóðèñòñüêà ³ 
ñïîðòèâíà), âèðîáíè÷î-òåõí³÷íà ë³òåðàòóðà ç óñ³õ ãàëóçåé çíàíü ³ 
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ (â òîìó ÷èñë³ ç ïèòàíü îáì³íó ïåðåäîâèì 
äîñâ³äîì), íàóêîâî-òåõí³÷í³ òà ³íø³ äîâ³äíèêè, ñòàòèñòè÷í³ 
çá³ðíèêè, êàëåíäàð³-äîâ³äíèêè, äîâ³äíèêè-êàòàëîãè íà îáëàäíàííÿ, 
ïóò³âíèêè 

0,75 

7. Ï³äðó÷íèêè, íàâ÷àëüíà ë³òåðàòóðà (â òîìó ÷èñë³ íàâ÷àëüíî-
ìåòîäè÷íà) 

1,5 

8. Íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè äëÿ âñ³õ âèä³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ äëÿ 
âñ³õ ôîðì íàâ÷àííÿ 

0,75 

9. Ëåêö³¿ òà êóðñè ëåêö³é äëÿ ³íñòèòóò³â ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, 
âèùèõ, çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â 

0,75 

10. Ë³òåðàòóðà ç ìåòîäèêè òà îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, 
ïåäàãîã³÷íà ë³òåðàòóðà äëÿ áàòüê³â 

0,75 

11. Íàî÷í³ ïîñ³áíèêè, òåêñòè íàñò³ííèõ òàáëèöü äëÿ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â ³ ëåêö³éíî¿ ïðîïàãàíäè 

0,75 

12. Ñòàòò³ äëÿ åíöèêëîïåä³é, åíöèêëîïåäè÷íèõ ñëîâíèê³â òà 
äîâ³äíèê³â 

1,5 

13. Òëóìà÷í³ ñëîâíèêè, ñëîâíèêè ñïåö³àëüíèõ òåðì³í³â, ñèíîí³ì³â 0,75 
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14. Ëåêñè÷í³ òà îðôîãðàô³÷í³ ñëîâíèêè: 
  ìîâ ç áóêâåíîþ ïèñåìí³ñòþ              
  ìîâ ð³äê³ñíèõ, ñòàðîäàâí³õ, ç ïèñåìí³ñòþ â'ÿççþ, âëàñíîþ 
ãðàô³êîþ, ³ºðîãë³ôàìè ³ êëèíîïèñîì 

 
1 
 

1,5 

15. Ðåôåðàòè òà îãëÿäè 0,5 

16. Âñòóïí³ ñòàòò³, ïåðåäìîâè, ï³ñëÿìîâè 1,5 

17. Îðèã³íàëüí³ á³áë³îãðàô³÷í³ ïðàö³, á³áë³îãðàô³÷í³ ïîêàæ÷èêè, 
àíîòàö³¿, êàëåíäàð³ ïîä³é, ë³òîïèñè æèòòÿ òà ä³ÿëüíîñò³   

1,25 

18. Êîìåíòàð³, ïðèì³òêè, âèíîñêè äî òâîð³â  ïîë³òè÷íî¿, íàóêîâî¿, 
âèðîáíè÷î-òåõí³÷íî¿, íàâ÷àëüíî¿ òà ³íøî¿ ë³òåðàòóðè 

0,5 

19. Â³äðèâí³ êàëåíäàð³: 
    îðèã³íàëüí³ òâîðè 
 â³äñîòêà çà  çàì³òêó       
  äîá³ð ë³òåðàòóðíîãî ìàòåð³àëó òà ³ëþñòðàö³é äëÿ êàëåíäàð³â  
  â³äñîòêà çà â³äðèâíèé ëèñòîê 

 
 

0,1 
 

0,02 

20. Â³êòîðèíè, ãîëîâîëîìêè, çàãàäêè, êðèïòîãðàìè, êðîñâîðäè, 
ðåáóñè, ÷àéíâîðäè, øàðàäè 

0,1** 

21. Íàñò³ëüíî-äðóêîâàí³ ³ãðè (ðîçðîáëåííÿ ³ãðîâèõ ïðèíöèï³â ³ 
íàïèñàííÿ ïîÿñíþâàëüíîãî òåêñòó) 

1** 

22. Àëüáîìè òà íàáîðè äëÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî ³ ìîëîäøîãî 
øê³ëüíîãî â³êó (äëÿ ðîçôàðáîâóâàííÿ, ñàìîðîáîê òîùî), êíèæêè-
³ãðàøêè. 

Ðîçðîáëåííÿ òåìè, êîíñòðóêö³¿ òà íàïèñàííÿ ïîÿñíþâàëüíîãî òåêñòó 

0,5** 

______________________________  
 

     * Ñòàâêè âèíàãîðîäè (ðîÿëò³) íàðàõîâóþòüñÿ çà 1 àâòîðñüêèé àðêóø  îáñÿãîì 40 òèñ. äðóêîâàíèõ çíàê³â,
âèõîäÿ÷è ç ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

     ** Ñòàâêè âèíàãîðîäè (ðîÿëò³) íàðàõîâóþòüñÿ çà âåñü òâ³ð, âèõîäÿ÷è ç ðîçì³ðó ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ïðèì³òêè:

1. Äî ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿ ë³òåðàòóðè íàëåæèòü ìàñîâî-ïîë³òè÷íà, íàóêîâî-ïîïóëÿðíà
³ ìîíîãðàô³÷íà ë³òåðàòóðà ç ³ñòîð³¿, äåðæàâíîãî áóä³âíèöòâà, ô³ëîñîô³¿, åêîíîì³êè, äåðæàâè
³ ïðàâà, ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí.

2. Âèíàãîðîäà (ðîÿëò³) çà âñòóïíó ñòàòòþ, ïåðåäìîâó, ï³ñëÿìîâó, íàïèñàíó àâòîðîì äî
ñâîãî òâîðó, âèïëà÷óºòüñÿ çà ì³í³ìàëüíèìè ñòàâêàìè, âñòàíîâëåíèìè äëÿ çàçíà÷åíèõ ó öüîìó
äîäàòêó òâîð³â.

3. Ì³í³ìàëüí³ ñòàâêè âèíàãîðîäè (ðîÿëò³), çàçíà÷åí³ ó ÷àñòèí³ Á öüîãî äîäàòêà, âñòàíîâ-
ëþþòüñÿ íåçàëåæíî â³ä òèðàæó, êð³ì òâîð³â, çàçíà÷åíèõ ó ïóíêòàõ 21 ³ 22, íîðìà òèðàæó äëÿ
ÿêèõ áåðåòüñÿ â îáñÿç³ 100 òèñ. ïðèì³ðíèê³â.

4. Çà îðèã³íàëüí³ òâîðè ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íî¿ ë³òåðàòóðè äîäàòêîâî âèïëà÷óºòüñÿ:

çà ìàñîâî-ïîë³òè÷í³ ³ íàóêîâî-ïîïóëÿðí³ âèäàííÿ òèðàæåì ïîíàä 25 òèñ. ïðèì. –
50 â³äñîòê³â, òèðàæåì ïîíàä 50 òèñ. ïðèì. – 75 â³äñîòê³â âèíàãîðîäè (ðîÿëò³);

435



çà ìîíîãðàô³÷í³ âèäàííÿ òèðàæåì ïîíàä 10 òèñ. ïðèì. – 50 â³äñîòê³â,  òèðàæåì ïîíàä
20 òèñ. ïðèì. – 75 â³äñîòê³â âèíàãîðîäè (ðîÿëò³);

çà êðàºçíàâ÷ó ë³òåðàòóðó òèðàæåì ïîíàä 50 òèñ. ïðèì. – 50 â³äñîòê³â, òèðàæåì ïîíàä
100 òèñ. ïðèì. – 75 â³äñîòê³â âèíàãîðîäè (ðîÿëò³);

çà ï³äðó÷íèêè ³ íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè òèðàæåì ïîíàä 100 òèñ. ïðèì. – 50 â³äñîòê³â âèíàãîðîäè
(ðîÿëò³).

5. Çà âèäàííÿ ï³äðó÷íèê³â ³ íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â äëÿ âèùèõ, çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà
ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ì³í³ìàëüí³ ñòàâêè âèíàãîðîäè (ðîÿëò³)
çàñòîñîâóþòüñÿ äëÿ íàðàõóâàííÿ ³ âèïëàòè âèíàãîðîäè çà ìàêñèìàëüíèé îáñÿã ï³äðó÷íèêà
÷è íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà, âèçíà÷åíèé â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, íåçàëåæíî â³ä ôàêòè÷íîãî
îáñÿãó ïîäàíîãî àâòîðîì ðóêîïèñó òà âèïóùåíîãî ó ñâ³ò ï³äðó÷íèêà ÷è íàâ÷àëüíîãî
ïîñ³áíèêà.

ßêùî ï³äðó÷íèê ÷è íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ïðè ïåðåâèäàíí³ ïåðåðîáëÿºòüñÿ, âèíàãîðîäà
(ðîÿëò³) âèïëà÷óºòüñÿ ò³ëüêè çà òó ÷àñòèíó íîâîãî ìàòåð³àëó, ÿêà ðàçîì ³ç ñòàðèì íå ïåðåâèùóº
âñòàíîâëåíîãî ìàêñèìàëüíîãî îáñÿãó ï³äðó÷íèêà ÷è íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà.

6. Çà âèäàííÿ ð³çíèõ âèä³â çá³ðíèê³â òâîð³â ïîë³òè÷íî¿, íàóêîâî¿, âèðîáíè÷î-òåõí³÷íî¿,
íàâ÷àëüíî¿ òà ³íøî¿ ë³òåðàòóðè (êð³ì õóäîæíüî¿)  âèíàãîðîäà (ðîÿëò³) íàðàõîâóºòüñÿ ³
âèïëà÷óºòüñÿ çà êîæíèé òâ³ð  çàëåæíî â³ä éîãî îáñÿãó ó çàçíà÷åíîìó çá³ðíèêó; ç³áðàííÿ
òâîð³â îïëà÷óºòüñÿ ÿê íîâå âèäàííÿ.

7. Ïåðåâèäàííÿì òâîð³â ïîë³òè÷íî¿, íàóêîâî¿, âèðîáíè÷î-òåõí³÷íî¿, íàâ÷àëüíî¿ òà ³íøî¿
ë³òåðàòóðè (êð³ì õóäîæíüî¿) ââàæàºòüñÿ êîæíå íîâå  âèäàííÿ öèõ òâîð³â, âèïóùåíå â îá³ã
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âñòàíîâëåíîãî äîãîâîðîì ÷è çàêîíîì òåðì³íó âèïóñêó ïîïåðåäíüîãî âèäàííÿ
àáî âèïóùåíå â ìåæàõ öüîãî òåðì³íó, àëå ç ïåðåðîáêîþ ÷è äîïîâíåííÿì íîâèì òåêñòîì,
îêðåìèìè  ãëàâàìè, ÷àñòèíàìè,  ðîçä³ëàìè, ïàðàãðàôàìè àáî àáçàöàìè.
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Додаток 4 
 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”: 
Проректор 

_________________________ 
“____” ____________ 20___ р. 

 
Розрахунок 

обсягу підручника (навчального посібника) 
 
Вид навчального видання:             навчальний посібник                           підручник    
Автор (и) _________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
__________________________________________________________________________ 
 
Назва видання _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Назва дисципліни, для якої призначене видання ________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень:     бакалавр        спеціаліст         магістр    
Форма навчання: 
стаціонар   заочна    
Інститут (и)______ К-сть студентів _____ Інститут (и)______ К-сть студентів _____ 
Курс ______ Семестр __________ Курс ______ Семестр __________ 
Форми контролю: модульний   
екзаменаційний  
залік диференційований    залік  
курсовий проект   

Форми контролю: модульний   
екзаменаційний  
залік диференційований    залік  
курсовий проект  

  
 

Vп/нп = Kп/нп *0,14(Ta + Tcpc) 
 

Kп/нп* Та*, 
год 

Тсрс*, 
год 

Vп/нп*, 
авт. арк. 

    
 
*Vп/нп – обсяг підручника (навчального посібника) в авторських аркушах; 
Kп/нп – коефіцієнт виду видання: Kп – підручник (Kп = 1); Kнп – навчальний 
посібник (0,5 ‹ Kнп ‹ 1, величина Kнп визначається тією часткою навчальної 
програми, яку заміняє або доповнює навчальний посібник); 

0,14 авт. арк./ год – коефіцієнт, що враховує продуктивність засвоєння 1 авт. арк. 
навчальної інформації студентом за одну годину самостійної роботи з літературою, 
розв’язання задач, прикладів тощо; 

Та – кількість годин у навчальному плані, відведених на дисципліну для аудиторних 
занять; 

Тсрс – кількість годин у навчальному плані, відведених для самостійної роботи 
студентів. 
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Додаткові дисципліни: 
Назва додаткової дисципліни, для вивчення якої може використовуватися видання ___ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень:     бакалавр        спеціаліст        магістр    
Форма навчання: 
стаціонар  заочна  
Інститут (и)______ К-сть студентів _____ Інститут (и)______ К-сть студентів _____ 
Курс ______ Семестр __________ Курс ______ Семестр __________ 
 
Назва додаткової дисципліни, для вивчення якої може використовуватися видання ___ 
__________________________________________________________________________ 
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень:     бакалавр        спеціаліст        магістр    
Форма навчання: 
стаціонар  заочна  
Інститут (и)______ К-сть студентів _____ Інститут (и)______ К-сть студентів _____ 
Курс ______ Семестр __________ Курс ______ Семестр __________ 
 
 
Голова науково-методичної ради ННІ     ______________/  _____________________/ 

     (підпис)                              (прізвище, ініціали) 
Розрахунок перевірив: 
методист відділу планування 
 та інформаційного супроводу  
навчального процесу                                      ______________/  _____________________/ 

     (підпис)                              (прізвище, ініціали) 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про електронні навчальні видання (далі – Положення) призначене
для організації розроблення та використання в навчальному процесі електронних
методичних засобів навчання, а саме підручників, посібників, конспектів лекцій,
методичних вказівок та інструкцій до лабораторних, практичних робіт тощо,
поданих в електронній формі для:
· навчальної дисципліни;
· дипломного проектування;
· різних видів практик;
· Віртуального навчального середовища Львівської політехніки (далі – ВНС

ЛП) – Інтернет-орієнтованого інформаційно-освітнього сервісу, при-
значеного для підтримки навчального процесу всіх форм навчання в
Національному університеті “Львівська політехніка”.

1.2. Положення регулює процес підготовлення електронних матеріалів та визнання їх
методичними працями з метою створення ефективних умов організації і підтримки
самостійної роботи студентів.

1.3. Положення є документом нормативно-правового забезпечення функціонування
ВНС ЛП та встановлює перелік інформаційних ресурсів ВНС ЛП і порядок їх
визнання методичними працями для захисту прав інтелектуальної власності
авторів видань.

1.4. Положення розроблено відповідно до  чинного законодавства України та
нормативних документів Міністерства освіти і науки України і Національного
університету “Львівська політехніка”.

1.5. Положення може змінюватися і доповнюватися відповідно до змін чинного
законодавства України, нормативних актів Міністерства освіти і науки України та
Національного університету “Львівська політехніка”.

2. ВИДИ ЕЛЕКТРОННИХ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ВИМОГИ ДО НИХ

2.1. Види електронних навчально-методичних видань
Електронне видання – запис інформації (твору) на засобах тривалого зберігання

інформації (магнітних носіях, компакт-дисках тощо), призначений для відтворення на
електронних технічних пристроях.

ПОЛОЖЕННЯ

про електронні навчальні видання  Львівської політехніки
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Електронне навчальне видання (ЕНВ) – це електронне видання, що містить
систематизовані дані наукового або прикладного характеру, подані у формі, зручній для
навчання і викладання, у вигляді текстової, графічної, цифрової, мовної (звукової),
музичної, фото-, відео- та іншої інформації або як сукупність таких форм подан-
ня інформації. Електронне видання може бути розміщене на будь-якому носієві
інформації – оптичному (CD, DVD-ROM тощо), магнітному (магнітний диск) або іншому,
який може забезпечити збереження автентичності цього видання і придатний для
відтворення на відповідних технічних пристроях, а також може бути опубліковане в
комп’ютерній мережі Національного університету “Львівська політехніка” (ВНС ЛП),
в інформаційно-навчальних системах інших ВНЗ і доступне з мережі закладу або з
Iнтернету. Залежно від виду носія ЕНВ поділяються на такі категорії:

Електронне навчальне видання індивідуального розповсюдження: видання,
призначене для індивідуального використання шляхом встановлення носія інформації
безпосередньо на пристрої для зчитування інформації конкретного користувача;
випускається у вигляді певної кількості ідентичних примірників (тиражу) на переносних
носіях інформації (CD, DVD тощо).

Мережеве електронне навчальне видання: видання, доступне багатьом
користувачам через телекомунікаційні мережі (ВНС ЛП, інформаційно-навчальні системи
інших ВНЗ, Iнтернет).

Електронне навчальне видання комбінованого розповсюдження: видання,
яке може використовуватися з індивідуального носія інформації шляхом доступу через
комп’ютерну мережу.

Методичні інформаційні ресурси – методичні засоби у формі електронних
навчальних видань, розміщені у ВНС ЛП, в інформаційно-навчальних системах інших
ВНЗ або в Iнтернеті.

До ЕНВ належать електронні видання, які відповідають конкретній навчальній
дисципліні або її частині відповідно до навчального плану, зокрема:

· електронні навчально-методичні комплекси (інформаційно-дидактичні
ресурси дисципліни у формі електронного видання);

· електронні підручники;
· електронні навчальні посібники;
· електронні конспекти (матеріали) лекцій;
· електронні довідкові матеріали (довідники тощо);
· електронні тренажери та/або віртуальні (імітаційні) лабораторні роботи;
· електронні практикуми;
· методичні вказівки та інструкції до лабораторного практикуму або

практичних робіт з навчальної дисципліни або її частини;
· глосарії до навчальної дисципліни;
· методичні вказівки та завдання до контрольно-розрахункових, комплексних

контрольних та розрахунково-графічних робіт з окремих навчальних
дисциплін або їх сукупностей;

· методичні вказівки та завдання для курсових робіт і проектів;
· методичні вказівки до різних видів практик;
· методичні вказівки до дипломного проектування;
· тести для поточного, модульного та семестрового контролю з дисципліни.
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Електронний навчально-методичний комплекс (ЕНМК) – електронне
видання, яке містить навчально-методичні матеріали, які визначають зміст навчальної
дисципліни (навчальна програма дисципліни, підручник) або її частин (навчальні посібники
і/або конспект чи матеріали лекцій) та інші навчально-методичні матеріали (засоби)
відповідно до видів аудиторних або позааyдиторних навчальних занять або самостійної
роботи студента, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни.

Мінімальний склад:
Робоча навчальна програма дисципліни; перелік результатів навчання (питань),

засвоєння яких повинне бути проконтрольоване, перелік рекомендованої навчальної
літератури; ЕНВ, які містять навчально-методичні матеріали відповідно до робочої
навчальної програми.

Рекомендована технічна реалізація: сукупність ЕНВ, об’єднаних єдиним
програмним середовищем і системою навігації, підготованих з використанням
гіпертекстової технології та мультимедійних компонентів, може містити додаткові
програмні модулі (виконувані програми для моделювання, виконання процедури
оцінювання, інформаційно-довідкові системи  тощо).

Рекомендована структура ЕНМК дисципліни для ВНС ЛП подана в додатку 1.
Електронний підручник – ЕНВ, яке містить систематизований виклад навчальної

дисципліни, відповідає її навчальній програмі й офіційно затверджене як такий вид
видання Міністерством освіти і науки України (гриф Міністерства освіти і науки України).

Мінімальний склад: теоретичний матеріал; матеріали для контролю й оцінювання;
глосарій термінів; інформаційно-довідкові матеріали; перелік основної і додаткової
літератури.

Рекомендована технічна реалізація: окреме ЕНВ, об’єднане єдиним програмним
середовищем і системою навігації, підготоване за гіпертекстовою технологією з можливим
використанням мультимедійних компонентів; може містити додаткові програмні модулі
(програми для виконання обчислювальних процедур, інформаційно-довідкові системи
тощо).

Електронний навчальний посібник –  ЕНВ, яке доповнює або частково замінює
підручник, офіційно затверджене як такий вид видання Науково-методичною радою
Національного університету “Львівська політехніка”; відповідно до навчальної програми
дисципліни (або декількох навчальних дисциплін) містить систематизований виклад її (їх)
певних розділів.

Мінімальний склад: теоретичний матеріал; матеріали для контролю й оцінювання;
глосарій термінів; інформаційно-довідкові матеріали; перелік основної і додаткової
літератури.

Рекомендована технічна реалізація: окреме ЕНВ, об’єднане єдиним програмним
середовищем і системою навігації, підготоване за гіпертекстовою технологією з можливим
використанням мультимедійних компонентів; може містити додаткові програмні модулі
(програми для виконання обчислювальних процедур, інформаційно-довідкові системи
тощо).

Електронний конспект лекцій – ЕНВ, структуроване за темами лекцій, яке
відображає зміст лекцій, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни
для конкретної форми навчання.

Мінімальний склад для кожної теми лекції: тема лекції, план (зміст) для цієї теми;
тези теоретичного (фактографічного) матеріалу з ілюстраціями до них, висновки.
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Рекомендована технічна реалізація: ЕНВ, об’єднане єдиним програмним
середовищем і системою навігації; підготоване за гіпертекстовою технологією, з
використанням мультимедійних компонентів і/або за допомогою візуальних графічних
засобів (слайдів).

Електронні довідкові матеріали – ЕНВ, яке містить короткі відомості наукового
і прикладного характеру, що стосуються однієї або декількох навчальних дисциплін.

Рекомендована технічна реалізація: видання, підготоване за гіпертекстовою
технологією, з використанням мультимедійних компонентів, об’єднане єдиним
програмним середовищем і системою навігації, яке має засоби для швидкого пошуку
інформації.

Електронний тренажер (віртуальна лабораторна робота) – ЕНВ, призначене
для формування і закріплення практичних навиків після попереднього освоєння
теоретичного матеріалу.

Рекомендована технічна реалізація: ЕНВ – комплекс, який містить програми для
моделювання і методичні засоби; підготований з використанням мультимедійних
компонентів, об’єднаний єдиним програмним середовищем, яке забезпечує самостійне
функціонування електронного тренажера або його дію у комплексі з іншими ЕНВ.

Електронний практикум – ЕНВ, яке містить практичні завдання і вправи, що
сприяють засвоєнню відповідного теоретичного матеріалу:

· віртуальний лабораторний практикум;
· автоматизований лабораторний практикум (зокрема з віддаленим доступом);
· електронні практичні роботи.
Мінімальний склад: перелік необхідних теоретичних відомостей; комплекс програмних

засобів; апаратно-програмні комплекси (далі – АПК) (лабораторні установки, зв’язані з
комп’ютером); програмне забезпечення, яке формує структури звітів для лабораторних
робіт; контрольно-вимірювальні засоби; методичні вказівки, підготовані у текстово-
графічному вигляді, в яких відображена технологія виконання лабораторного
практикуму.

Рекомендована технічна реалізація:
· Віртуальний лабораторний практикум (ВЛП) – комплекс програмних засобів,

що забезпечують виконання  лабораторних робіт, які виконують із
застосуванням математичних моделей, що формуються і досліджуються за
допомогою програм для моделювання.

· Автоматизований лабораторний практикум (АЛП) – комплекс програмних і
технічних засобів, які забезпечують виконання лабораторних робіт на базі
АПК.

· Автоматизований лабораторний практикум з віддаленим доступом (АЛП
ВД) – комплекс програмних і технічних засобів, які забезпечують виконання
лабораторних робіт на базі АПК з доступом до нього через мережу intranet/
Internet  в індивідуальному або у груповому режимах.

Методичні вказівки та завдання для розрахункових, комплексних
контрольних, розрахунково-графічних робіт , які згідно з індивідуальними
навчальними планами повинні виконати студенти протягом навчального року або
семестру, – ЕВН, яке містить інструктивні та методичні матеріали, необхідні для
організації виконання студентом вказаних видів робіт.
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Мінімальний склад: перелік типових завдань, схеми вибору індивідуальних варіантів
завдань, вимоги щодо структури, обсягу та оформлення відповідних робіт, методичні вказівки
щодо їх виконання, рекомендована література.

Рекомендована технічна реалізація: ЕНВ, яке містить необхідну текстову і
графічну інформацію, підготоване за гіпертекстовою технологією, об’єднане єдиним
програмним середовищем і системою навігації.

Методичні вказівки та завдання для курсових робіт та проектів – ЕНВ, яке
містить інструктивні та методичні матеріали, необхідні для організації самостійної роботи
студента над виконанням курсових проектів або робіт.

Мінімальний склад: перелік тем для курсових робіт (проектів); мета і завдання
курсової роботи або проекту; типова структура і вимоги до змісту та обсягів текстових
розділів курсової роботи (проекту) та її графічної частини; порядок виконання роботи
(методики виконання потрібних видів робіт за розділами), рекомендована література,
вимоги до оформлення роботи, процедура її захисту).

Рекомендована технічна реалізація: ЕНВ, яке містить необхідну текстову і
графічну інформацію, підготоване за гіпертекстовою технологією, об’єднане єдиним
програмним середовищем і системою навігації.

Тести для поточного, модульного та семестрового контролю з дисципліни –
сукупність тестових завдань, призначених для вхідного, проміжного і підсумкового
самоконтролю  рівня знань.

Технічна реалізація: набір даних, призначених для роботи спеціалізованого
програмного забезпечення (електронної тестової системи OpenTest, Moodle тощо) для
опрацювання  та оцінювання результату тестування.

Глосарій з дисципліни – навчальне видання, що містить короткі відомості про
основні терміни та поняття, які використовуються в навчальній дисципліні.

Технічна реалізація: видання, підготоване за гіпертекстовою технологією, з
використанням мультимедійних компонентів, об’єднане єдиним програмним середовищем
і системою навігації, яке містить засоби для швидкого пошуку інформації.

2.2. Вимоги до електронних навчально-методичних видань

2.2.1. Дотримання вимог чинного законодавства України у галузі освіти.
2.2.2. Дотримання встановлених педагогічних, методичних, дизайнергономічних і

технічних вимог до електронних навчальних видань та вимог державних стандартів у галузі
видавничої справи і програмного забезпечення.

2.2.3. Дотримання вимог законодавства України в галузі захисту авторських прав на
всіх етапах життєвого циклу ЕНВ.

2.2.4. Модульність ЕНВ, що передбачає методично і змістово обґрунтований
поділ ЕНВ на самостійно оформлені модулі, що уможливлює їх повторне використання
або цитування в  інших ЕНВ.

3.  РОЗРОБЛЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ЕНВ

3.1. Розроблення ЕНВ

3.1.1. У розробленні ЕНВ можуть брати участь викладачі і співробітники,
авторські творчі колективи викладачів і працівників Національного університету
“Львівська політехніка”, а за потреби й сторонні виконавці.
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3.1.2. Розроблення ЕНВ у Національному університеті “Львівська політехніка”
здійснюють викладачі Львівської політехніки в межах методичної роботи, передбаченої
їхніми індивідуальними планами роботи; стороннми виконавцями – на договірних
засадах.

3.1.3. Для визнання ЕНВ методичною працею передбачена відповідна  процедура,
наведена в п. 5 цього Положення. Процедура визнання передбачає проведення змістової та
програмно-технічної експертизи ЕНВ.

3.1.4. Отримання грифу на ЕНВ Міністерства освіти і науки України здійснюється
відповідно до вимог Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і
навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України (наказ
МОН України № 537 від 17.06.2008 р.).

3.2. Реєстрація ЕНВ

3.2.1. З метою забезпечення захисту авторських прав на розроблені ЕНВ
здійснюється обов’язкова реєстрація ЕНВ у Навчально-методичному управлінні
Національного університету “Львівська політехніка” та видача відповідного сертифіката
автору чи групі авторів. Форма сертифіката подана у додатку 2.

3.2.2. Реєстрація ЕНВ у навчально-методичному управлінні здійснюється
відповідно до п. 5 цього Положення.

3 .2.3. Зареєстровані ЕНВ  поміщаються у репозитарій електронних
видань Наукової бібліотеки Національного університету “Львівська політехніка” та у
ВНС ЛП.

4. ТИРАЖУВАННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЕНВ

4.1.  Підготовка ЕНВ до тиражування

Підготовка до тиражування ЕНВ передбачає:
· Підготовку рукопису у гіпертекстовій технології.
· Видавниче опрацювання рукописів, яке здійснює автор або Видавництво

Національного університету “Львівська політехніка” (далі – Видавництво).
· Отримання  ISBN на ЕНВ відбувається згідно з Інструкцією про порядок

надання міжнародного стандартного номера книги в Україні.
· Підготовку ЕНВ до тиражування може здійснювати автор ЕНВ або

Видавництво.
· У випадку підготовки ЕНВ до тиражування Видавництво з автором

укладають відповідну угоду, яка передбачає повну чи часткову підготовку
ЕНВ до тиражування.

4.2.  Тиражування ЕНВ

Тиражування ЕНВ на оптичних носіях інформації здійснює Видавництво
Львівської політехніки.

4.3.  Розповсюдження ЕНВ

4.3.1.Розтиражовані у Видавництві Львівської політехніки ЕНВ розповсюд-
жуються через мережу торгових точок Видавництва, а також у інших торгових мережах.
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4.4.  Захист авторських прав

Захист авторських прав здійснюється у межах эакону України “Про авторське
право і суміжні права”.

5. ВИЗНАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ
ТА  ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ, ПОДАНИХ У ВІРТУАЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ,
ТА ЇХ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДИЧНИМИ ПРАЦЯМИ

5.1. Вимоги до обсягу електронних навчальних видань та інформаційних ресурсів
ВНС ЛП та їх окремих елементів аналогічні вимогам, які ставляться до
друкованих методичних праць.

5.2. Перелік інформаційних ресурсів, розміщених у Віртуальному навчальному
середовищі Львівської політехніки, яким надається:

5.2.1. Статус методичної праці, рівноцінної посібнику:
- завершений електронний навчально-методичний комплекс, який відповідає

затвердженій структурі (Додаток 1);
- електронний підручник (посібник);
- електронний конспект лекцій;
- електронний посібник для лабораторного практикуму з дисципліни;
- електронний посібник для виконання практичних робіт з дисципліни;
- набір віртуальних лабораторних робіт та тренажерів для всієї дисципліни

(не менше від чотирьох);
- ділові ігри з повним комплектом методичного забезпечення для всієї

дисципліни (не менше від чотирьох).
5.2.2. Статус методичної праці, рівноцінної методичній розробці:

- електронні інструкція та методичні вказівки до виконання лабораторної
роботи;

- електронні методичні вказівки та завдання до виконання практичної роботи;
- електронні методичні вказівки та завдання до виконання контрольно-

розрахункової роботи;
- електронні методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-

графічної роботи;
- електронні методичні вказівки та завдання до виконання курсової роботи

або проекту;
- електронні методичні вказівки та завдання до виконання комплексної

контрольної роботи;
- текстова частина змістового наповнення курсу  (“лекційний” матеріал у

вигляді набору текстових документів, набору презентацій чи мульти-
медійних файлів);

- глосарій до всієї дисципліни  (не менше за 100 термінів);
- тестові багаторівневі завдання (запитання) з правильними відповідями

(не менше за 50 запитань до одного розділу (теми) навчальної програми
дисципліни).
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5.2.3. Статус елементів інформаційних ресурсів для системи дистанційного навчання:
- науково-методичні розробки в сфері дистанційного навчання;
- педагогічні сценарії навчального процесу за дисципліною з використанням

технологій дистанційного навчання, електронних підручників;
- сценарії виконання лабораторних робіт з використанням віртуальних

лабораторій та тренажерів;
- сценарії ділових ігор.

5.3. Порядок визнання інформаційних ресурсів Віртуального навчального
середовища Львівської політехніки та їх окремих елементів методичною працею:

5.3.1. Для визнання інформаційних ресурсів Віртуального навчального середовища
Львівської політехніки або їх окремих елементів методичною працею необхідно,
щоб матеріали, надані автором, відповідали вимогам щодо:
1) якості і повноти змістового наповнення (відповідність навчальному плану,

методичне та дидактичне забезпечення, педагогічні та наукові аспекти
тощо). Експертизу з виконання цих вимог здійснює методичний семінар
відповідної кафедри та методична комісія навчально-наукового інституту;

2) технологічності (структура електронної дисципліни, наявність необхідних
елементів (частин) дисципліни, затверджених для ВНС ЛП). Експертизу
цих вимог здійснює Лабораторія інноваційних навчальних технологій
Національного університету  “Львівська політехніка”.

5.3.2. Змістова експертиза визначає повноту смислового вмісту в предметній галузі і
проводиться відповідно до затвердженого порядку визнання методичною
працею у Національному університеті “Львівська політехніка” відповідною
кафедрою, методичною радою навчально-наукового інституту та Навчально-
методичним управлінням університету.

5.3.3. Програмно-технічна експертиза визначає працездатність ЕНВ як програмного
продукту і його сумісність з апаратно-програмними комплексами різних
конфігурацій; дає оцінку відповідності чинним стандартам та сучасному
технічному рівню аналогічних продуктів; визначає стійкість до помилкових чи
некоректних дій користувача і здійснюється Лабораторією інноваційних
навчальних технологій.

5.3.4. Для проведення комплексної експертизи можуть залучатися сторонні експерти.
5.3.5. Висновок про якість і повноту змістового наповнення інформаційного ресурсу

або його елемента надає відповідна кафедра у вигляді такого пакета документів:
- дві рецензії фахівців цієї кафедри з рекомендацією визнати надані матеріали

методичною працею;
- витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію методичної праці

до опублікування;
- витяг з протоколу Науково-методичної ради інституту про видання

методичної праці;
- подання завідувача кафедри  у Навчально-методичне управління

Національного університету “Львівська політехніка” про розміщення
методичної праці у  ВНС ЛП, видання кафедрою трьох примірників
методичної праці, обсяг праці та про використання цієї праці для
методичного забезпечення навчальної дисципліни;
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- три друковані екземпляри методичної праці (один екземпляр подається в
методичний кабінет кафедри, другий – у Навчально-методичне управління
Національного університету  “Львівська політехніка”, третій зберігається
у автора);

- висновок Лабораторії інноваційних навчальних технологій про технологічність
представленого ресурсу, виданий протягом 10 днів з дати представлення
витягу з протоколу засідання Науково-методичної ради інституту.

5.3.6. Пакет документів (витяг з протоколу засідання кафедри, дві рецензії, подання
завідувача кафедри, витяг з протоколу Науково-методичної ради інституту,
один екземпляр методичної праці та висновок Лабораторії інноваційних
навчальних технологій) повинен бути переданий для реєстрації в Навчально-
методичне управління Національного університету  “Львівська політехніка”.

5.3.7. Надані автором матеріали на час подання їх для визнання методичною працею
повинні бути доступними на веб-сайті Віртуального навчального середовища
Львівської політехніки.

5.3.8. У разі реєстрації Навчально-методичним управлінням Національного університету
“Львівська політехніка” методичної праці  автору видається сертифікат
встановленого зразка (додаток 2) про визнання наданого інформаційного
ресурсу (його елемента) як методичної праці.

5.3.9. Інформація  про визнання навчально-методичних електронних ресурсів
методичними працями фіксується в електронному та паперовому виглядах і
зберігається в Навчально-методичному управлінні.

5.4. Сертифікат про визнання інформаційного ресурсу (елемента) Віртуального
навчального середовища Львівської політехніки методичною працею є
документом, який може подаватись автором для присвоєння йому вчених звань
та для участі в конкурсах на заміщення посад.

5.5. Регулювання взаємовідносин між авторами інформаційних ресурсів (елементів)
та Національним університетом “Львівська політехніка” щодо забезпечення
авторських прав і майнових інтересів обох сторін здійснюється відповідно до
чинних нормативних документів на основі закону України “Про авторське
право і суміжні права”.

447



Додаток 1

Рекомендована структура формування навчального матеріалу дисципліни у
віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки

– Блок Загальний (Блок 0) повинен обов’язково містити:
1. Новини (форум з дисципліни).
2. Відомості про викладачів.
3. Робочу програму дисципліни.
4. Перелік питань, які підлягають вивченню та виносяться на семестровий

контроль.
5. Список рекомендованої навчальної літератури (із зазначенням наявної в

бібліотеці університету).
6. Систему оцінювання знань студентів з дисципліни.
7. Перелік індивідуальних завдань (передбачених робочою  програмою

дисципліни):
o курсових робіт;
o комплексних контрольних робіт;
o комплексних розрахункових робіт.

8. Перелік лабораторних, практичних робіт, семінарів (передбачених робочою
програмою дисципліни).

9. Електронні підручники, навчальні посібники та електронні варіанти
навчально-методичних матеріалів (власних та з Інтернету). Наприклад:
o електронний навчальний посібник “Комп’ютерна електроніка”;
o лабораторний практикум з комп’ютерної електроніки;
o методичні вказівки до курсової (комплексної розрахункової) роботи з

комп’ютерної електроніки;
o збірник задач та вправ з комп’ютерної електроніки.

10. Глосарій
– Блок Секція модуля (Блок 1 – Блок №) повинен містити навчальні матеріали,

необхідні для вивчення одного змістового модуля згідно з робочою
програмою з відповідної дисципліни.

o Назва змістового модуля (згідно з робочою програмою).
o Інформаційні ресурси змістового модуля (завантажені в електронній формі

у форматах pdf, doc, odt, ppt, html, djvu). Рекомендованими є формати pdf,
djvu та ppt.

o Матеріали лекцій, які стосуються цього змістового модуля, у форматі
php.

o Інструкції до лабораторних робіт, які проводяться у цьому змістовому
модулі.

o Методичні вказівки до практичних робіт, які проводяться у цьому
змістовому модулі, у форматі pdf, djvu.

o Теми семінарських занять.
o Активні ресурси змістового модуля.
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o Тести для самоконтролю студентами вивченого матеріалу змістового
модуля.

o Тести для контролю за виконанням (захист) лабораторних, практичних
робіт.

o Завдання для індивідуальної роботи, які стосуються цього змістового
модуля.

– Кількість блоків Секція модуля повинна відповідати кількості тем робочої
програми.

– Блок Календар повинен містити інформацію з датами і часом:
o про консультації з дисципліни;
o про проведення колоквіумів, тестів, контрольних заходів;
o про терміни подання виконаних індивідуальних завдань;
o про терміни захистів звітів з лабораторних робіт, комплексних розрахункових

робіт тощо;
o про консультації та терміни захисту курсових робіт.
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Додаток 2
 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

_______________________________________________________________________

вул. С.Бандери, 12, м. Львів, 79013                        Тел.: 38 (032) 272-47-33
                                                                                   Факс: +38 (032) 258-26-80

                                                                                     E-mail: info@polynet.lviv.ua
                                                                                        http://www.lp.edu.ua

№______________від «____»___________20___р.

С Е Р Т И Ф І К А Т
про визнання інформаційного ресурсу (елемента)

електронного навчального видання
методичною працею

ПІБ автора ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Кафедра _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Інститут _________________________________________________________________

Тип інформаційного ресурсу _______________________________________________
______________________________________________________________________________

Елемент інформаційного ресурсу ____________________________________________
______________________________________________________________________________

Обсяг навчально-методичної праці ___________________________________________
______________________________________________________________________________

Дата розміщення на веб-сайті ВНС ЛП________________________________________

Дата реєстрації НМУ Національного університету “Львівська політехніка”,
№ протоколу  ____________________________________________________________

Ректор Національного університету
“Львівська політехніка”                                              ___________________

М.П.
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1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Ïîëîæåííÿ âñòàíîâëþº ôîðìè ó÷àñò³ êàôåäð ó ôîðìóâàíí³ ôîíäó äîêóìåíò³â òà
åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â ÍÒÁ ç ìåòîþ ïîâí³øîãî òà åôåêòèâí³øîãî
âèêîðèñòàííÿ ¿õ ó íàâ÷àëüí³é, íàóêîâ³é òà ìåòîäè÷í³é ðîáîò³ Óí³âåðñèòåòó.

1.2. Çâ’ÿçîê ì³æ êàôåäðîþ ³ á³áë³îòåêîþ çä³éñíþºòüñÿ ÷åðåç êîíñóëüòàíòà êàôåäðè ç
ïèòàíü ôîðìóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ôîíäó äîêóìåíò³â òà ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â
íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ á³áë³îòåêè (íàäàë³ – êîíñóëüòàíò).

2. ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ ÇÀÂ²ÄÓÂÀ×À ÊÀÔÅÄÐÈ

2.1. Îðãàí³çîâóâàòè ó÷àñòü êàôåäð ó ôîðìóâàíí³ ôîíäó äîêóìåíò³â òà åëåêòðîííèõ
³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â ÍÒÁ çà ïðîô³ëåì êàôåäðè.

2.2. Çàáåçïå÷óâàòè ñâîº÷àñíå â³äîáðàæåííÿ â íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàìàõ òà ïëàíàõ íîâî¿
ë³òåðàòóðè, ÿêà º â ôîíä³ á³áë³îòåêè.

2.3. Ñòâîðèòè íàëåæí³ óìîâè äëÿ âèêîíàííÿ êîíñóëüòàíòàìè ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â

3. ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ

3.1. Îôîðìëÿòè çàìîâëåííÿ íà ïðèäáàííÿ ë³òåðàòóðè äëÿ á³áë³îòåêè çà êàòàëîãàìè
âèäàâíèöòâ.

3.2. Ñâîº÷àñíî ³íôîðìóâàòè êàôåäðó ïðî íîâ³ íàäõîäæåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè ç
äèñöèïë³í, çàêð³ïëåíèõ çà êàôåäðîþ.

3.3. ²íôîðìóâàòè á³áë³îòåêó ïðî íîâ³ ïóáë³êàö³¿ (êíèãè, ñòàòò³, íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³
âèäàííÿ) ïðàö³âíèê³â êàôåäðè.

3.4. Íàäàâàòè äîïîìîãó á³áë³îòåö³ ó çáèðàíí³ ìàòåð³àë³â äî ùîð³÷íîãî á³áë³îãðàô³÷íîãî
ïîêàæ÷èêà “Äðóêîâàí³ ïðàö³ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”.
Îðãàí³çîâóâàòè íàäàííÿ á³áë³îòåö³ îðèã³íàë³â âèäàíü ç ïóáë³êàö³ÿìè ÷ëåí³â êàôåäðè
(ó ðàç³ ¿õ â³äñóòíîñò³ – êñåðîêîï³é) äëÿ ïîäàëüøîãî á³áë³îãðàôóâàííÿ.

ÏÎËÎÆÅÍÍß
ïðî êîíñóëüòàíòà êàôåäðè ç ïèòàíü

ôîðìóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ôîíäó äîêóìåíò³â
òà ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ á³áë³îòåêè
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3.5. Ïåðåãëÿäàòè ùîð³÷íî ôîíäè á³áë³îòåêè çà ïðîô³ëåì êàôåäðè äëÿ âèÿâëåííÿ òà
âêëþ÷åííÿ ó ñïèñêè ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè òà äëÿ âèëó÷åííÿ ç ôîíäó
çàñòàð³ëèõ çà çì³ñòîì ï³äðó÷íèê³â òà íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â.

3.6. Ñèñòåìàòè÷íî â³äâ³äóâàòè âèñòàâêè íîâèõ íàäõîäæåíü ë³òåðàòóðè â á³áë³îòåêó òà
³íôîðìóâàòè âèêëàäà÷³â êàôåäðè.

3.7. Çâ³òóâàòè ïðî âèêîíàíó ðîáîòó ïåðåä çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè.

4. ÏÐÀÂÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ

4.1. Çíàéîìèòèñü ³ç íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ êàôåäð, ç â³äïîâ³äíèìè
ðåãëàìåíòóâàëüíèìè äîêóìåíòàìè á³áë³îòåêè òà âíîñèòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî
ïîêðàùàííÿ ôîðìóâàííÿ ³ âèêîðèñòàííÿ ôîíä³â òà åëåêòðîííèõ ³íôîðìàö³éíèõ
ðåñóðñ³â á³áë³îòåêè.

4.2. Çàëó÷àòè äî âèð³øåííÿ ïèòàíü ôîðìóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ôîíäó á³áë³îòåêè
âèêëàäà÷³â ³ íàóêîâèõ ïðàö³âíèê³â êàôåäð.
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО МІЖНАРОДНУ АКАДЕМІЧНУ МОБІЛЬНІСТЬ 

СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ, НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Положення “Про міжнародну академічну мобільність студентів, аспірантів, 

докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників” (далі – Положення) 
регламентує організацію міжнародної академічної мобільності студентів, 
аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у 
Національному університеті “Львівська політехніка” (далі – Університет). 
Положення розроблено відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, наказів 
МОНУ “Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу” від 20.10.2004 р. № 812 та “Про запровадження у вищих 
навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи” від 
16.10. 2009 р. № 943, Тимчасового положення про організацію навчального 
процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (Наказ МОН України 
від 23.01.2004 р. № 48), Тимчасового положення про оцінювання знань та 
визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації 
навчального процесу, Статуту Університету та інших нормативних документів 
МОНмолодьспорту України та Університету. 

1.2. Міжнародна академічна мобільність (далі – академічна мобільність) – це участь 
студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників 
(далі – учасники академічної мобільності) у навчальній, науково-педагогічній чи 
науковій діяльності (навчання, стажування або проходження практики, 
підвищення кваліфікації, участь у конференціях, семінарах, літніх школах тощо) 
закордонного вищого навчального закладу, наукової установи, підприємства чи 
організації (далі – Закордонний партнер) упродовж певного періоду, як правило, 
до одного навчального року, після чого особа повертається до свого навчального 
закладу. 

1.3. Академічна мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних 
та наукових працівників є одним із пріоритетних напрямів міжнародної 
діяльності Університету з метою поглиблення інтеграції Львівської політехніки в 
міжнародний освітньо-науковий простір, підвищення якості освітньої діяльності, 
ефективності наукових досліджень та забезпечення конкурентоспроможності на 
ринку освітніх послуг. 
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1.4. Академічна мобільність може здійснюватись: 
– за програмами МОНмолодьспорту України; 
– згідно з договорами, угодами, контрактами, грантами, проектами; 
– на підставі запрошень, які надійшли від закордонних ВНЗ, наукових 

установ, підприємств чи організацій; 
– за власною ініціативою учасників академічної мобільності. 

1.5. Основними видами академічної мобільності студентів, аспірантів, докторантів, 
науково-педагогічних та наукових працівників є: 
– організована академічна мобільність – участь у програмі академічної 

мобільності на підставі закордонного відрядження, оформленого згідно з 
“Порядком здійснення закордонних відряджень” Університету за 
відповідним наказом; 

– ініціативна академічна мобільність – участь у програмі академічної 
мобільності за власною ініціативою без оформлення наказу по Університету. 

1.6. Залежно від мети академічна мобільність може бути: 
– короткостроковою – участь у програмі академічної мобільності 

закордонного ВНЗ чи наукової установи терміном до двох місяців; 
– довгостроковою – участь у програмі академічної мобільності закордонного 

ВНЗ чи наукової установи терміном понад два місяці. 
1.7. За учасниками організованої академічної мобільності на період участі в програмі 

зберігається місце навчання чи роботи. 
1.8. Організація академічної мобільності іноземних громадян – студентів, науково-

педагогічних та наукових працівників, а також осіб, які навчаються за програмою 
доктора PhD, – здійснюється відповідно до вимог нормативних документів, що 
регламентують навчання та перебування іноземних громадян  в Україні, а саме: 
– постанови Кабінету Міністрів України № 136 від 26 лютого 1993 р.; 
– положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до 

вищих навчальних закладів. 
1.9. Реалізація конкретних форм та видів академічної мобільності регулюється 

окремими угодами із Закордонними партнерами, договорами про міжнародну 
співпрацю та додатками до них. 

1.10. Загальне керівництво організацією академічної мобільності здійснюють: 
– в Університеті – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних 

зв’язків, а також проректор з наукової роботи; 
– в навчально-наукових інститутах (далі – ННІ) та структурних підрозділах 

Університету – директори та керівники підрозділів; 
– на кафедрах – завідувачі кафедр. 

1.11. Учасник академічної мобільності зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі 
підготувати і подати документи, необхідні для реалізації програми академічної 
мобільності, передбаченої офіційним запрошенням приймаючої сторони, а 
також документи, які підтверджують її виконання. 

1.12. Відбір учасників програм академічної мобільності проводиться за конкурсом з 
урахуванням результатів їх навчання чи професійної діяльності, наукових 
(творчих) здобутків та знання іноземної мови. 

1.13. Програми академічної мобільності повинні відповідати напрямам діяльності 
Університету. 
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2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА СУПРОВІД 
МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

2.1. Інформаційне забезпечення академічної мобільності включає: 
• базу даних іноземних університетів, пріоритетних для довготривалих 

партнерських відносин, їхні навчальні та наукові програми;  
• інформаційний пакет Університету та навчально-наукових інститутів; 
• інформацію про щорічні, фінансовані ЄС програми мобільності, допомоги 

розвитку освіти в країнах Східної Європи, зокрема Erasmus Mundus, 
TEMPUS та інші проекти, гранти і програми з навчання, стажування та 
підвищення кваліфікації в закордонних ВНЗ та фірмах; 

• інформацію про спільні міжнародні договори, програми та проекти 
Університету із зарубіжними партнерами, стипендіальні програми та гранти 
підтримки академічної мобільності, в яких Університет бере або планує 
брати участь; 

• інформацію про міжнародні конференції, симпозіуми та семінари тощо. 
2.2. Інформаційний супровід академічної мобільності реалізується через: 

• інформування студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та 
наукових працівників на веб-сторінці Університету, веб-сторінках та дошках 
оголошень ННІ, кафедр і структурних підрозділів Університету про 
пропозиції, які надійшли щодо участі в різноманітних проектах, грантах і 
програмах академічної мобільності; 

• розсилання інформаційних листів електронною поштою; 
• проведення презентацій, інформаційних семінарів тощо; 
• надання інформації про документи, необхідні для оформлення академічної 

мобільності та процедуру її проходження. 
2.3. Інформаційний супровід академічної мобільності передбачає: 

• постійне оновлення на веб-сторінці Університету інформації про 
Закордонних партнерів (із вказанням їхніх електронних адрес) та наявні 
програми академічної мобільності; 

• оперативне спілкування з іноземними партнерами щодо питань організації 
академічної мобільності, зокрема й для іноземних громадян; 

• інформування про умови участі в програмах академічної мобільності та 
процедуру відбору учасників; 

• надання консультацій та необхідної допомоги учасникам міжнародних 
обмінів на стадії підготовки документів і подання заяв з питань оформлення 
документів та проходження процедури академічної мобільності; 

• моніторинг процесу реалізації академічної мобільності учасниками 
міжнародних обмінів; 

• створення та підтримка відповідної веб-сторінки з можливим обговоренням 
досвіду та проблем участі в обмінних програмах. 

2.4. Інформацію про результати академічної мобільності студентів, аспірантів, 
докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників Університету 
подають на веб-сторінці Університету. 

2.5. Інформаційне забезпечення та інформаційний супровід академічної мобільності 
реалізують відділи і служби проректора з науково-педагогічної діяльності та 
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міжнародних зв’язків і проректора з наукової роботи, а також координатори 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) усіх 
рівнів. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ  
СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ 

3.1. Основними формами академічної мобільності студентів та аспірантів є: 
• навчання в рамках програм Закордонних партнерів з отриманням подвійних 

дипломів; 
• навчання за програмами академічної мобільності та на підставі угод про 

співпрацю; 
• стажування; 
• проходження практики; 
• наукові дослідження за темою кваліфікаційної чи дисертаційної роботи; 
• участь у літніх школах (семестрах) тощо. 

3.2. Короткострокова та довгострокова академічна мобільність студентів, аспірантів 
Університету здійснюється, як правило, без збільшення нормативного терміну 
навчання за певним напрямом підготовки (спеціальністю) під час навчального чи 
календарного року (організована академічна мобільність) або під час канікул чи 
академічної відпустки (ініціативна академічна мобільність). 

3.3. Відбір студентів та аспірантів для участі в програмах академічної мобільності 
здійснюється за конкурсом відповідно до принципів рівних можливостей з 
урахуванням рейтингу особи, її науково-дослідної роботи, знання іноземної мови 
та додаткових вимог, передбачених договорами, угодами, контрактами, грантами, 
проектами або зазначених в офіційному запрошенні. 

3.4. Студент чи аспірант, який отримав грант або став учасником програми академічної 
мобільності інших ВНЗ (в яких Університет не бере участі) тощо і отримав осо-
бисте запрошення від закордонного ВНЗ на участь у такій програмі, може 
реалізовувати програму за схемою організованої академічної мобільності за умови: 
• інформування координатора ЄКТС ННІ про можливу участь у програмі 

академічної мобільності, не пізніше одного місяця до початку академічного 
періоду; 

• оформлення та подання координатору ЄКТС кафедри заяви (додаток 1) із 
зазначенням мети поїздки, місця і терміну навчання (стажування), 
спеціальності, мови навчання, джерел фінансування; 

• оформлення індивідуального навчального плану; 
• рекомендації кафедри. 

3.5. Оформлення індивідуального навчального плану із зазначенням модулів (нав-
чальних дисциплін), які учасник вивчатиме у закордонному ВНЗ, є обов’язковою 
умовою довгострокової академічної мобільності. 

3.6. Студентові чи аспірантові на період короткострокової академічної мобільності за 
його бажанням може бути оформлений індивідуальний навчальний план.  

3.7. На термін участі в програмі організованої академічної мобільності студентові чи 
аспірантові встановлюють індивідуальний графік навчання, за ним зберігається 
призначена йому стипендія та інші соціальні гарантії. 

456



3.8. Студенти першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” не мають 
права брати участь в програмах організованої академічної мобільності. 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОРГАНІЗОВАНОЇ ДОВГОСТРОКОВОЇ АКАДЕМІЧНОЇ 

МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ 
4.1. Загальну координацію робіт щодо скерування студентів чи аспірантів до 

закордонних ВНЗ, наукових установ та прийому іноземних студентів здійснює 
відділ міжнародних зв’язків Університету. 

4.2. Консультаційну й організаційну підтримку академічної мобільності студентів 
Університету здійснюють координатор ЄКТС Університету, координатори ЄКТС 
ННІ, координатори ЄКТС кафедр. 

4.3. Студенти, аспіранти, які беруть участь у програмах академічної мобільності, 
визначають перелік модулів (навчальних дисциплін), які вони бажають вивчати у 
закордонних навчальних закладах. 

Консультації щодо інформаційних пакетів Закордонних партнерів надають коор-
динатори ЄКТС ННІ та координатори ЄКТС кафедр.  

4.4. Після вибору навчального закладу і навчальної програми студент чи аспірант під 
керівництвом координатора ЄКТС ННІ заповнює аплікаційну форму (заяву-
анкету) (додатки 2, 3) українською та іноземною (згідно з вимогами приймаючого 
ВНЗ) мовами. 

Аплікаційну форму студент чи аспірант подає до відділу міжнародних зв’язків 
Університету, який надсилає їх до вибраного студентом іноземного ВНЗ. Для 
більшої вірогідності прийняття на навчання відділ міжнародних зв’язків може 
надсилати аплікаційні форми одночасно до трьох ВНЗ за вибором студента. У 
такому разі в аплікаційній формі студента необхідно вказати всі ВНЗ (у порядку 
їх пріоритетності), яким її надсилають. 

4.5. У разі отримання згоди від закордонного ВНЗ, студент чи аспірант та ВНЗ-
партнери укладають академічну угоду (додатки 4, 5), яка визначає програму 
навчання за кордоном. 

Студент чи аспірант спільно з координатором ЄКТС кафедри розробляють 
індивідуальний навчальний план, який погоджують з координатором ЄКТС 
відповідного ННІ та затверджує проректор з науково-педагогічної роботи. 

4.6. Підставою для укладання академічної угоди є підписана в установленому порядку 
карта погодження навчальних дисциплін (додаток 6). 

4.7. Академічна угода передбачає можливість внесення змін до попередньо 
узгодженої програми навчання. Ці зміни можливі за згодою ВНЗ-партнерів 
упродовж трьох тижнів після прибуття студента на навчання до закордонного 
ВНЗ. Подальші зміни навчальної програми не допускаються. 

4.8. Студентові чи аспірантові, який бере участь в академічній мобільності, 
Університет готує академічну довідку (опис навчальних досягнень – додатки 7, 
8), яка містить інформацію про виконане ним навчальне навантаження із 
вказівкою переліку вивчених модулів (навчальних дисциплін), отриманих 
кредитів, оцінок у національній шкалі оцінювання та шкалі ЄКТС. 

Академічну довідку додають до заяви-анкети студента чи аспіранта, яку відділ 
міжнародних зв’язків надсилає до закордонного ВНЗ, де студент чи аспірант має 

457



намір навчатися. Якщо на момент підготовки заяви-анкети студента чи аспіранта 
деякі пункти академічної довідки не можуть бути заповнені (наприклад, оцінки 
поточного навчального року), їх заповнюють після отримання результатів 
навчання. 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ  
ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 

5.1. Відділ міжнародних зв’язків Університету: 
5.1.1. Інформує іноземних студентів та осіб, які навчаються за програмами PhD 
(далі – іноземних громадян), за допомогою веб-сторінки Університету про 
можливості та умови реалізації академічної мобільності в Університеті; 
5.1.2. Збирає заявки від закордонних ВНЗ та індивідуальні заявки іноземних 
громадян на участь у програмах академічної мобільності. 

5.1.3. Інформує ННІ та кафедри про отримані заявки участі в програмах академічної 
мобільності. 

5.2. Координатор ЄКТС ННІ спільно з координатором ЄКТС кафедри готує програму 
академічної мобільності іноземного громадянина, погоджує її з проректором з 
науково-педагогічної роботи або проректором з науки і подає у відділ 
міжнародних зв’язків. 

5.3. У разі підтвердження закордонним ВНЗ або іноземним громадянином наміру 
брати участь у програмі академічної мобільності Університету на 
запропонованих умовах відділ міжнародних зв’язків готує лист-згоду та всі 
документи, необхідні для прийому іноземного громадянина. 

5.4. Підставою для зарахування іноземного громадянина до Університету для 
виконання програми організованої академічної мобільності є тристоронній 
договір між ним та ВНЗ-партнерами, а також комплект документів, вказаний  
у п. 4. 

У разі персонального звернення іноземного громадянина для реалізації ініціативної 
академічної мобільності укладають двосторонню угоду щодо надання платних 
послуг. 

5.5. Директор відповідного ННІ готує наказ про зарахування іноземного громадянина 
на програму академічної мобільності.  

5.6. Іноземний громадянин може вносити зміни до переліку вибраних модулів 
(навчальних дисциплін) упродовж двох тижнів з моменту початку занять. 

5.7. За результатами виконання іноземним громадянином програми академічної 
мобільності в Університеті відділ міжнародних зв’язків скеровує до ВНЗ-парт-
нера документ, який підтверджує її виконання відповідно до укладеної угоди. 

6. ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ 
МІЖНАРОДНОЇ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

6.1. Після завершення програми навчання за кордоном студент чи аспірант отримує 
від приймаючого ВНЗ академічну довідку, яка відображає його навчальні 
здобутки і є підставою для академічного визнання результатів навчання в закор-
донному ВНЗ та яку разом зі звітом за весь період навчання подає координатору 
ЄКТС. 
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6.2. Визнання результатів навчання учасника академічної мобільності у закордонному 
ВНЗ відбувається на підставі його індивідуального навчального плану, 
академічної довідки та відповідно до нормативних документів Університету. 

Зарахування результатів навчання проводить атестаційна комісія, створена за розпо-
рядженням директора ННІ, до складу якої обов’язково входить координатор 
ЄКТС кафедри. 

У разі часткового невиконання програм навчання в Університеті та закордонному 
ВНЗ студентові чи аспірантові встановлюють індивідуальний навчальний графік 
для ліквідації академічної різниці, що виникла за період закордонного 
відрядження. 

6.3. При проведенні процедури визнання результатів навчання учасника академічної 
мобільності у закордонному ВНЗ оцінюють результати його навчання, 
порівнюють обсяги модулів (навчальних дисциплін), вивчених у закордонному 
ВНЗ, але не встановлюють їх ідентичності щодо змісту тих вибіркових модулів 
(навчальних дисциплін), які вони замінили. 

6.4. Атестаційна комісія оформляє Акт про академічне визнання, який затверджує 
директор ННІ. 

6.5. За процедуру визнання результатів навчання учасників академічної мобільності в 
закордонному ВНЗ відповідають координатори ЄКТС ННІ. 

6.6. Учасник академічної мобільності має право на зарахування модулів (навчальних 
дисциплін), вивчених у закордонному ВНЗ, понад нормативну кількість кредитів 
навчального плану спеціальності (напряму) та включення їх у додаток до 
диплома. 

6.7. Незадовільні оцінки з модулів (навчальних дисциплін), отримані учасником 
академічної мобільності під час навчання в закордонному ВНЗ, є академічними 
заборгованостями із цих модулів (навчальних дисциплін). 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ НАУКОВО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА НАУКОВЦІВ 

7.1. Організацію та координацію робіт із забезпечення міжнародної академічної 
мобільності науково-педагогічних працівників, у тому числі іноземних громадян, 
здійснює відділ міжнародних зв’язків, а науковців та докторантів – відділи та 
служби проректора з наукової роботи за погодженням із завідувачами кафедр та 
директорами відповідних ННІ. 

7.2. Організована академічна мобільність науково-педагогічних, наукових працівників 
та докторантів – це їхня участь упродовж певного періоду часу в навчальній, 
науково-педагогічній чи науковій діяльності Закордонних партнерів за 
скеруванням Університету, оформлена відповідним наказом. 

7.3. Ініціативна академічна мобільність науково-педагогічних, наукових працівників 
та докторантів – це їхня участь упродовж певного періоду часу в навчальній, 
науково-педагогічній чи науковій діяльності закордонного ВНЗ або наукової 
установи за власною ініціативою під час відпустки. 

7.4. Навчальне навантаження науково-педагогічного працівника, який є учасником 
програми організованої академічної мобільності, виконують, як правило, інші 
викладачі кафедри. 
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7.5. Консультантом іноземного громадянина, який прибув до Університету за 
програмою академічної мобільності, є координатор ЄКТС відповідної кафедри. 

У разі, якщо за програмою академічної мобільності передбачено стажування, за 
поданням координатора ЄКТС кафедри призначають керівника стажування, який 
після завершення терміну програми надає висновок про результати стажування. 

7.6. Після завершення програми академічної мобільності науково-педагогічний чи 
науковий працівник, докторант Університету подає підтверджувальні документи 
для розгляду на засіданні кафедри. 

8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ВІДРЯДЖЕННЯ 
УЧАСНИКА АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

8.1. Для оформлення закордонного відрядження учасник академічної мобільності не 
пізніше ніж за 7 (сім) робочих днів до виїзду за кордон подає у відділ 
міжнародних зв’язків такі документи: 
• подання завідувача кафедри, погоджене директором відповідного ННІ та у 

разі потреби проректором з наукової роботи. Подання має містити 
обґрунтування необхідності виїзду із зазначенням термінів та умов 
перебування за кордоном, пропозиції щодо джерел фінансування поїздки, а 
для осіб, яких скеровують на навчання, стажування чи підвищення 
кваліфікації, – програму академічної мобільності; 

• копію запрошення приймаючої сторони та його переклад; 
• дозвільні документи на матеріали, що вивозяться за кордон і пов’язані із 

професійною діяльністю; 
• індивідуальний план, індивідуальний графік (для студентів, аспірантів, яких 

скеровують за кордон на семестрове або двосеместрове навчання). 
Індивідуальний графік підписує директор відповідного ННІ та затверджує 
проректор з науково-педагогічної роботи. 

8.2. У десятиденний термін після завершення програми академічної мобільності її 
учасник подає у відділ міжнародних зв’язків письмовий звіт про результати з 
відповідними висновками. 
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Додаток 1 
 

Ректору 
Національного університету 

“Львівська політехніка” 
проф. __________________ 

студента гр. ________________ 
(шифр групи та абревіатура ННІ) 

__________________________ 
(ПІБ студента) 

 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу дати дозвіл на оформлення документів для участі в програмі 
академічної мобільності, яка передбачає навчання (стажування) в 
____________________ з _______ до _______. Фінансування програми 
відбуватиметься за рахунок отриманого гранту (особистих коштів, коштів 
приймаючої сторони тощо). Навчання (стажування) здійснюватиметься 
_____________ мовою. 

 
 
Дата       підпис 
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Додаток 2 
 

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА СТУДЕНТА 
(ЗАЯВА-АНКЕТА СТУДЕНТА) 

 
 

(Фотографія) 
 
 
 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК 20... /20... 
НАПРЯМОК НАВЧАННЯ: .............................................................................. 
 
ПОСИЛАЮЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
Назва та повна адреса: 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
Координатор підрозділу – прізвище, ім’я, телефон, ФАКС та e-mail 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
Координатор закладу – прізвище, ім’я, телефон, ФАКС та e-mail 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 

 
 
 
ОСОБОВІ ДАНІ СТУДЕНТА 
(заповнює студент, що подає заявку) 
Прізвище .................................................... 
Дата народження ....................................... 
Стать: ........... Громадянство: ..................... 
Місце народження: .................................... 
Теперішня адреса: 
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 
Теперішня адреса дійсна до: ..................... 
Тел.: ............................................................. 
Факс: ............................................................ 
E-mail: .......................................................... 

Ім’я (імена): 
....................................................................
....................................................................
....................................................................
............ 
Постійна адреса (якщо інша): 
....................................................................
....................................................................
.................................................................... 
Тел.: .......................................................... 
Факс: ......................................................... 
E-mail: ....................................................... 
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СПИСОК НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЩО ОТРИМАЮТЬ ЦЮ АПЛІКАЦІЙНУ 
ФОРМУ (у порядку переваги): 
 
Навчальний 
заклад 

Країна Термін 
навчання 
від                  до 

Тривалість 
перебування 
(місяці) 

Кількість очі-
куваних креди-
тів ECTS 

1.      
2.      
3.      
Прізвище, ім’я студента: ..................................................................................................... 
Скеровуючий навчальний заклад: ...................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
Країна: ................................................................................................................................... 
Коротко вкажіть причину Вашого бажання навчатися за кордоном:.............................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

 
ЗНАННЯ МОВ 
Рідна мова: ....................... Мова навчання у місцевому навчальному закладі  
(якщо інша): ....................................................................................................................... 
Інші мови Нині я вивчаю 

цю мову 
Маю достатні 
знання, щоб 
слухати лекції 

Мав би достатні 
знання, щоб слухати 
лекції, якби отримав 
певну додаткову 
підготовку 

 так ні Так Ні так ні 
       
       
       

 
ДОСВІД РОБОТИ ЗА НАПРЯМОМ ТЕПЕРІШНЬОГО НАВЧАННЯ (якщо це 
актуально) 
 
Тип досвіду роботи Фірма/ організація Дата Країна 
    
    
    

 
ПОПЕРЕДНЯ ОСВІТА І ТЕПЕРІШНІЙ КУРС НАВЧАННЯ 
 
Диплом/ступінь, для отримання якого Ви зараз навчаєтесь: ......................................... 
Кількість років вищої освіти до від’їзду за кордон: ....................................................... 
Чи Ви вже навчалися за кордоном?       Так ¨        Ні ¨  
 

Витяг з залікової книжки, що додається, містить в собі всі подробиці 
попередніх та поточного курсів вищої освіти. Невідомі на час подання заяви 
подробиці будуть надані пізніше. 
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Чи Ви бажаєте звертатися за грантом мобільності, щоб отримати додаткові кошти 
на термін Вашого навчання за кордоном?           Так ¨        Ні ¨          

 
ПРИЙМАЮЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
 
Цим ми підтверджуємо отримання аплікації, запропонованої угоди про навчання, 
та Витягу з залікової книжки кандидата. 
Згаданий вище студент ¨ попередньо прийнятий в наш навчальний 

заклад 
¨ не прийнятий в наш навчальний заклад 
 

Підпис координатора підрозділу Підпис координатора закладу 
........................................................ ............................................................................. 
Дата: ............................................ Дата: ........................................................... 
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Додаток 3 
STUDENT APPLICATION FORM 

 
 
 

(Photograph) 
 
 
 
ACADEMIC YEAR 20... /20... 
FIELD OF STUDY: .............................................................................. 
SENDING INSTITUTION: 
 

Name and full address: 
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
Department coordinator – name, telephone, fax and e-mail: 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
Institutional coordinator – name, telephone, fax and e-mail 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

 
 
 
STUDENT’S PERSONAL DATA 
(to be completed by the student applying) 
 
Family name................................................ 
Date of birth……........................................ 
Sex: ............... Nationality: ….................... 
Place of Birth: …….................................... 
Current Address: 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
Current address is valid until: .................... 
Tel.: ............................................................ 
Fax :............................................................ 
E-mail: ........................................................ 

First name (s)................................................. 
……………………………………………… 
 
 
Permanent address (if different): 
....................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
..................................................................... 
Tel.: .............................................................. 
Fax : ............................................................. 
E-mail: ........................................................... 
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LIST OF INSTITUTIONS WHICH WILL RECEIVE THIS APPLICATION FORM 
(in order of preference):  
 

Institutions Country Period of 
study From              
To           

Duration of 
stay (months) 

N of expected 
ECTS credit  

1.      
2.      
3.      
Name of student: ................................................................................................................. 
 
Sending institution: ............................................................................................................. 
Country: .............................................................................................................................. 
Briefly state why you wish to study abroad?....................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
LANGUAGE COMPETENCE 
 

Mother tongue: ............................................... Language of instruction at home institution 
(if different):....................................................................................................................... 
Other languages I am currently 

studying this 
language  

I have sufficient 
knowledge to 
follow lectures 

I would have sufficient 
knowledge to follow 
lectures if I had some 
extra preparation  

 yes no Yes no yes no  
       
       
       

 
WORK EXPERIENCE RELATED TO CURRENT STUDY (if relevant) 
 

Type of work experience Firm/ organization Dates Country 
    
    
    

 
PREVIOUS AND CURRENT STUDY 

Diploma/degree for which you are currently studying: 
................................................................... 
Number of higher education study years prior to departure abroad: 
................................................ 
Have you already been studying abroad?       Yes ¨        No ¨  
 
The attached Transcription of records includes full details of previous and current 
higher education study. Details not known at the time of application will be 
provided at later stage. 
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Do you want to apply for a mobility grant to assist towards the additional costs of your 
study period abroad? 
Yes ¨        No ¨ 

 
RECEIVING INSTITUTION 
 
We hereby acknowledge receipt of the application, the proposed learning agreement and 
the candidate’s Transcript of records. 
 

The above-mentioned student is ¨ provisionally accepted at our institution 
¨ not accepted at our institution  
 

Departmental coordinator Institutional coordinator’s signature 
...................................................... .......................................................................... 
Date: ............................................ Date: ................................................................ 
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Додаток 4 
 

АКАДЕМІЧНА УГОДА 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК 20... /20... – НАПРЯМ НАВЧАННЯ:.................................... 

 
Прізвище, ім’я студента: 
............................................................................................................................................... 
Навчальний заклад, що скеровує на навчання: 
...................................................................... Країна............................................................. 
 

 
ДЕТАЛІ ЗАПРОПОНОВАНОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ 
АКАДЕМІЧНОЇ УГОДИ 
 
Приймаючий заклад: 
........................................................... Країна: .................................................................... 

 
Код модуля (якщо є) та 
номер сторінки 
інформаційного пакета 

Назва модуля (як вказано в 
інформаційному пакеті) 

Кількість кредитів 
ECTS 

 
 
 
 
 

  

У разі потреби продовжуйте цей перелік на окремому аркуші 
 
Підпис студента 
.............................................................................. Дата: ..................................................... 
 

 
СКЕРОВУЮЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
Підтверджуємо схвалення запропонованої програми навчання/угоди про навчання. 
 
Підпис координатора підрозділу 
…………………………………….. 
Дата: ……………………………… 

Підпис координатора закладу 
……………………………………………….. 
Дата: …………………………………………  

 
ПРИЙМАЮЧИЙ ЗАКЛАД 
Підтверджуємо схвалення цієї запропонованої програми навчання/угоди про 
навчання. 
 
Підпис координатора підрозділу 
……………………………………….. 
Дата: ……………………………… 

Підпис координатора закладу 
……………………………………….. 
Дата: ……………………………………  
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Прізвище, ім’я студента: 
............................................................................................................................................... 
Скеровуючий заклад: 
...................................................................... Країна: ........................................................... 

 
ЗМІНИ ДО ПОЧАТКОВОЇ НАВЧАННЯ/УГОДИ ПРО НАВЧАННЯ 
(заповнювати ТІЛЬКИ у разі необхідності) 
 
Код модуля 
(якщо є) і номер 
сторінки 
інформаційного 
пакета 

Назва модуля (як 
вказано в 
інформаційному 
пакеті) 

Викреслений 
модуль 

Доданий 
модуль 

Кількість 
кредитів 
ECTS 

  ¨  ¨  
  ¨ ¨  
  ¨ ¨  
  ¨ ¨  
  ¨ ¨  
  ¨ ¨  
  ¨ ¨  
  ¨ ¨  
  ¨ ¨  
  ¨ ¨  

 
У разі необхідності продовжуйте цей перелік на окремому аркуші 
 
Підпис студента ................................................... Дата: .................................................... 
 

 
СКЕРОВУЮЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
Підтверджуємо схвалення запропонованої програми навчання/угоди про навчання. 
 
Підпис координатора підрозділу 
…………………………………….. 
Дата: ……………………………… 

Підпис координатора закладу 
……………………………………………….. 
Дата: …………………………………………  

 
ПРИЙМАЮЧИЙ ЗАКЛАД 
Підтверджуємо схвалення цієї запропонованої програми навчання/угоди про 
навчання. 
 
Підпис координатора підрозділу 
……………………………………….. 
Дата: ……………………………… 

Підпис координатора закладу 
……………………………………….. 
Дата: ……………………………………  
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Додаток 5 
 

ECTS – EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM 
LEARNING AGREEMENT 

 
ACADEMIC YEAR 20…/20… – FIELD OF STUDY:.................................... 

Name of student 
................................................................................................................................................ 
Sending institution: 
................................................................. Country............................................................... 

 
DETAILS OF THE PROPOSED STUDY PROGRAMME ABROAD/LEARNING 
AGREEMENT 
 

Receiving institution: 
.................................................................. Country: ............................................................ 

 
Course unit code (if any) 
and page no. of the 
informational package 

Course unit title (as 
indicated in the information 
package) 

Number of ECTS credits 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

If necessary, continue the list on a separate sheet 
 

Student’s signature 
.................................................................     Date: ................................................................ 
 

 
SENDING INSTITUTION 
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. 
 

Departmental coordinator 
…………………………………….. 
Date: ……………………………… 

Institutional coordinator’s signature 
…………………………………………….. 
Date: ………………………………………  

 
 

RECEIVING INSTITUTION 
We confirm that the proposed programme of study/learning agreement is approved. 
 

Departmental coordinator 
…………………………………… 
Date: ……………………………… 

Institutional coordinator’s signature 
……………………………………….. 
Date: ……………………………………  
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Name of student: 
………............................................................................................................... 
Sending institution: 
.................................................................... Country: ........................................................... 

 
CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING 
AGREEMENT (to be filled in ONLY if appropriate) 
 

Course unit code (if 
any) and page no. of 
the informational 
package 

Course unit title (as 
indicated in the 
information 
package) 

Deleted 
course 
unit 

Added 
course 
unit 

Number of 
ECTS credits 

  ¨  ¨  
  ¨ ¨  
  ¨ ¨  
  ¨ ¨  
  ¨ ¨  
  ¨ ¨  
  ¨ ¨  
  ¨ ¨  
  ¨ ¨  
  ¨ ¨  

If necessary, continue this list on a separate sheet  
 
 

Student’s signature 
.................................................................     Date: ................................................................ 
 

 
SENDING INSTITUTION 
We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of 
study/learning agreement are approved  
 

Departmental coordinator’s signature  Institutional coordinator’s signature 
.................................................................. 
 

................................................................... 

Date  ....................................................... Date  ..........................................................  
 

RECEIVING INSTITUTION 
We confirm that the above-listed changes to the initially agreed programme of 
study/learning agreement are approved  
 

Departmental coordinator’s signature  Institutional coordinator’s signature 
................................................................. 
 

.................................................................. 

Date  ......................................................... Date  ..........................................................  
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Додаток 6 
КАРТА 

погодження навчальних дисциплін 
студента гр. _____ ННІ _________ 

__________________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я, по батькові студента) 

скерованого на навчання в ___________________________________________ 
(назва іноземного ВНЗ) 

 
Карта містить перелік дисциплін, які студент вивчатиме в іноземному ВНЗ, 

перелік відповідних їм дисциплін з індивідуального плану студента в Національному 
університеті “Львівська політехніка”, та погодження викладачів перезарахувати такі 
дисципліни за умови успішного їх складання в іноземному ВНЗ. 

 
Перелік дисциплін, які 
студент вивчатиме в 
іноземному ВНЗ 

Перелік відповідних 
дисциплін з інди-

відуального навчального 
плану студента в 
Національному 

університеті “Львівська 
політехніка” 

ПІБ 
викладача, 
за яким 
закріплена 
відповідна 
навчальна 
дисципліна 

Підпис 
викладача 

Назва 
дисципліни 

Обсяг 
кредитів 

Назва 
дисципліни 

Обсяг 
кредитів 

  

      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

Студент _____________________  _______________________________ 
  (підпис)                  (прізвище й ініціали студента) 
 
Завідувач кафедри  ___________   ________________________________ 
        (підпис)            (прізвище й ініціали завідувача кафедри) 
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Додаток 7 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
(АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА) 

 
НАЗВА СКЕРОВУЮЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.............................................. 
................................................................................................................................................ 
Факультет/департамент........................................................................................................ 
ECTS координатор підрозділу............................................................................................. 
Тел.: ............................................... Факс: ............................................................................ 
E-mail: …………………...………………………………………………………………… 
 

ПРІЗВИЩЕ СТУДЕНТА ........................................ Ім’я: .................................................. 
Дата і місце народження.................................................................... Стать: ..................... 
Дата зарахування: ....................... Номер залікової книжки: ............................................ 
 

НАЗВА ПРИЙМАЮЧОГО ЗАКЛАДУ: ............................................................................ 
Факультет/департамент ...................................................................................................... 
ECTS координатор підрозділу: .......................................................................................... 
Тел.: ............................................... Факс: ............................................................................ 
-mail: …………………...………………………………………………………………… 

 
Код 
Модуля (1) 

Назва модуля Тривалість 
Модуля (2) 

Місцева 
оцінка (3) 

Оцінка 
ECTS (4) 

Кредити 
ECTS (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продовжувати на 
окремому аркуші 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разом: 

(1) (2) (3) (4) (5) див. Пояснення на звороті  
 
Диплом/ступінь, який присвоєно: 
.................................................................................................................................................... 
 
Дата        Підпис секретаря/ декана/ посадової особи з адміністрації     Печатка закладу 
 
 
Примітка: Цей документ без підпису секретаря/ декана/ посадової особи з адміністрації та 
печатки закладу не дійсний.  
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(1) Код модуля 
 
Дивіться у інформаційний пакет ECTS 
 
 
(2) Тривалість модуля: 
 
Y=1 повний навчальний рік 
1S=1 семестр 
1Т=1 семестр/триместр 

2S=2 семестри 
2Т=2 семестри/триместри 
 

 
 
(3) Опис системи оцінок закладу: 
 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
 
(4) Шкала оцінок ECTS 
 
Оцінка 
ECTS 

% успішних 
студентів, що 
зазвичай 
отримують цю 
оцінку 

Означення (тільки незадовільних оцінок) 

A 
B 
C 
D 
E 
FX 
F 

10 
25 
30 
25 
10 
- 
- 

FХ – треба ще трохи попрацювати, щоб отримати 
кредит 
F – потрібна значна подальша праця 
 

 
(5) Кредити ECTS: 
 
1 повний навчальний рік   = 60 кредитів 
1 семестр                             = 30 кредитів 
1 семестр/триместр            = 20 кредитів 
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Додаток 8 
 

ECTS – EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM 
TRANSCRIPT OF RECORDS 

 
NAME OF SENDING INSTITUTION................................................................................. 
............................................................................................................................................... 
Faculty/Department of……................................................................................................... 
ECTS departmental coordinator............................................................................................ 
Tel.: ............................................... Fax: …........................................................................... 
E-mail: ………………………………………………….…………………………………. 
 

NAME OF STUDENT: ................................................ First name: ................................... 
Date and place of birth................................................................................. (Sex): ............. 
Matriculation date: ................................. Matriculation number: ........................................ 
 

NAME OF RECEIVING INSTITUTION............................................................................. 
............................................................................................................................................... 
Faculty/Department of……................................................................................................... 
ECTS departmental coordinator............................................................................................ 
Tel.: ............................................... Fax: …........................................................................... 
E-mail: ………………………………………………….…………………………………. 

 
Course unit 
code 
(1) 

Title of the course unit Duration of 
course unit 
(2) 

Local 
grade  
(3) 

ECTS 
grade 
(4) 

ECTS 
grade 
(5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To be continued on a 
separate sheet 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
Разом: 

(2) (2) (3) (4) (5) see explanation on back page  
 
Diploma/degree awarded: ………….......................................................................................... 
 
Date    Signature of registrar/dean/administration officer  Stamp of institution 
 
 
NB: This document is not valid without the signature of the registrar/dean/administration officer and the 
official stamp of the institution. 
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(1) Course unit code 
 
see the informational documents of ECTS 
 
 
(2) Duration of course unit: 
Y=1 full academic year 
1S=1 semester  
1Т=1 semester/trimester 
 

2S=2 semesters 
2Т=2 semesters/trimesters 
 

 
(3) Local grade: 
 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
 
(4) ECTS grade 
 

ECTS 
grade 

% of students 
usually getting 
this grade 

Definition (only of unsatisfied grades) 

A 
B 
C 
D 
E 
FX 
F 

10 
25 
30 
25 
10 
- 
- 

FХ – some work is needed to get a credit 
F – considerable further work is required 
 

 
(5) ECTS credits: 
 
1 full academic year             = 60 credits 
1 semester                             = 30 credits 
1 semester/trimester              = 20 credits 
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ПОРЯДОК 
формування інтегрованих навчальних планів підготовки 

бакалаврів на базі ОКР “молодший спеціаліст” у 
національному університеті “Львівська політехніка” 

 
 

1. Порядок формування інтегрованих навчальних планів підготовки бакалаврів на 
базі ОКР “Молодший спеціаліст” у Національному університеті “Львівська 
політехніка” (надалі – Порядок) розроблений відповідно до закону України “Про 
вищу освіту” від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ, Положення про організацію 
навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого Наказом 
Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161, Положення про освітньо-
кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) (Постанова КМУ від 20.01.1998 р. № 65), 
Методичних рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-
трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах 
(Лист МОНУ від 26.02.2010 р. № 1/9-119) та внутрішніх нормативних 
документів Національного університету “Львівська політехніка” (далі – 
Університет). 

2. Формування інтегрованих навчальних планів підготовки бакалаврів на базі ОКР 
“молодший спеціаліст” здійснюється з метою забезпечення ступеневості вищої 
освіти через неперервну систему підготовки фахівців в Університеті. 

3. Інтегрований навчальний план підготовки бакалаврів на базі ОКР “молодший 
спеціаліст” (далі – ІНП), крім переліку та обсягу нормативних дисциплін, 
містить додаткові навчальні дисципліни, що доповнюють навчальний план 
підготовки молодшого спеціаліста з урахуванням навчального плану першого 
року навчання відповідного напряму підготовки бакалавра, а для коледжів, які 
входять до структури Університету, – першого або першого і другого року 
навчання. 

4. Підставою для формування ІНП є угоди, укладені між Університетом та ВНЗ  
1–2 рівня акредитації, які здійснюють підготовку фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” (далі – ВНЗ-партнери). 

Коледжі, які входять до структури Університету, угод не укладають. 
5. Формування ІНП здійснюють до початку першого року навчання студентів ОКР 

“молодший спеціаліст” відповідного року вступу. 
6. Для формування ІНП певного напряму підготовки директор навчально-

наукового інституту (далі – ННІ) своїм розпорядженням створює комісію, до 
складу якої входять: 
− від ННІ – декан базової освіти відповідного ННІ, завідувачі випускових 

кафедр та представники методичної комісії відповідного напряму під-
готовки; 
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− від ВНЗ-партнера – директор ВНЗ-партнера (заступник директора з 
навчальної роботи), представники відповідної циклової комісії. 

7. Розроблений ІНП погоджують: директор відповідного ННІ, начальник 
навчально-методичного відділу Університету та директор ВНЗ-партнера, після 
чого його затверджує Ректор Університету. 

8. З метою досягнення високого рівня інтеграції навчальних планів доцільно: 
8.1. Блок вибіркових дисциплін навчального плану підготовки молодшого спеціаліста 

формувати з урахуванням навчального плану підготовки бакалавра спорідненої 
спеціальності. 

8.2. Формування начальних дисциплін, які включені в ІНП, здійснювати за модульним 
принципом. 

9. Для формування ІНП комісія порівнює навчальний план підготовки молодшого 
спеціаліста та навчальний план підготовки бакалавра та визначає академічну 
різницю, яку студентові ВНЗ-партнера необхідно ліквідувати для продовження 
навчання на ОКР “бакалавр” в Університеті. 

10. Академічна різниця, за бажанням студента, включається в його індивідуальний 
навчальний план та має бути ліквідована ним упродовж навчання на ОКР 
“молодший спеціаліст”. 

Ліквідація академічної різниці здійснюється через надання консультаційних послуг 
відповідно до Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення 
студентами окремих модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені 
навчальними планами. 

Ліквідація частини академічної різниці (обсягом не більше 20 кредитів), яка може 
виникнути після виконання студентом ІНП, здійснюється упродовж першого 
року навчання такого студента на ОКР “бакалавр” в Університеті. 

11. Порядок перезарахування модулів (навчальних дисциплін) та ліквідації 
академічної різниці визначає створена відповідно до п. 6 цього Порядку комісія 
на своєму засіданні. Рішення комісії оформляється відповідним протоколом. 

12. Кафедрам Університету, які організовують додаткове вивчення модулів 
(навчальних дисциплін) за ІНП, донараховують навчальне навантаження 
відповідно до обсягів фактично проведеної навчальної роботи за централізовано 
встановленими нормативами. 
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ  

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ОЛІМПІАД  
У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ “ЛЬВІВСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА” 
 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1.  Положення про організацію та проведення Всеукраїнських студентських 
олімпіад в Національному університеті “Львівська політехніка” (далі – 
Положення) розроблене відповідно до законів України “Про вищу освіту”, “Про 
наукову і науково-технічну діяльність” та щорічних наказів Міністерства освіти 
і науки України (далі – МОН України ) щодо організації та проведення 
Всеукраїнської студентської олімпіади (далі – Олімпіада), інших нормативних та 
інструктивних документів МОН України та Національного університету 
“Львівська політехніка” (далі – Університет). 

1.2.  Олімпіада – система масових очних змагань з творчого застосування здобутих 
знань, умінь і навичок серед студентів Університету. 

1.3.  Олімпіада проводиться щорічно з метою виявлення, відбору та підтримки 
обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей студентів, 
стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-педагогічних 
працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-
пізнавальної діяльності студентів, вдосконалення навчально-виховного процесу, 
формування команд для участі у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах. 

1.4.  Олімпіади проводяться з нормативних навчальних дисциплін, передбачених 
галузевими стандартами вищої освіти, напрямів підготовки та спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою в Україні. 

1.4.1. Олімпіада з навчальної дисципліни – це творче змагання студентів з нормативної 
навчальної дисципліни з гуманітарного та соціально-економічного, природничо-
наукового, професійного та практичного циклів підготовки. 

1.4.2. Олімпіада із напряму підготовки (спеціальності) – це творче змагання з 
теоретичної та практичної підготовки студентів певного напряму чи 
спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах (далі – ВНЗ) за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.  

1.5.  Олімпіада проводиться у два етапи: 
І етап – серед студентів Університету;  
ІІ етап – в Університеті або іншому ВНЗ серед студентів ВНЗ України – переможців І 

етапу з навчальних дисциплін, напрямів підготовки чи спеціальностей, з яких 
наказом МОН України Університет або інший ВНЗ визначений базовим та 
призначений ВНЗ-організатором терміном на 3 роки.  

1.6.  Після закінчення зазначеного терміну Університет подає до організаційного 
комітету Олімпіади збірник конкурсних завдань, методичні рекомендації за 
підсумками проведених олімпіад.  

1.7.  Підставою для визначення Університету як ВНЗ-організатора є подання Ректора 
на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти 
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1.6.  Після закінчення зазначеного терміну Університет подає до організаційного 
комітету Олімпіади збірник конкурсних завдань, методичні рекомендації за 
підсумками проведених олімпіад.  

1.7.  Підставою для визначення Університету як ВНЗ-організатора є подання Ректора 
на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти 
і науки України з обґрунтуванням можливості і доцільності проведення ІІ етапу 
Олімпіади у “Львівській політехніці” з відповідних навчальних дисциплін, 
напрямів підготовки чи спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
студентів не менш ніж у п’яти ВНЗ України. 

1.8.  ІІ етап Олімпіади складається з турів. Кількість турів (теоретичний, практичний, 
експериментальний тощо), форми їх проведення (письмові роботи, співбесіди, 
тестування тощо) на кожному етапі визначає Оргкомітет з відповідної 
навчальної дисципліни, напряму підготовки чи спеціальності. 

1.9.  ІІ етап Олімпіади може проводитися для різних груп ВНЗ (технічних, класичних, 
економічних, гуманітарних тощо), але за умови підготовки завдань для кожної 
групи окремо. 

1.10. Кількість студентів, які беруть участь у ІІ етапі Олімпіади, визначає ВНЗ-
організатор. Вона повинна бути не меншою, ніж 15 осіб.  

Чисельність членів команди кожного вищого навчального закладу, який бере участь в 
Олімпіаді (далі – ВНЗ-учасник), має бути однаковою.  

1.11. Кожен студент може брати участь у кількох Олімпіадах, які проводяться з 
окремих навчальних дисциплін, напрямів підготовки чи спеціальностей. 

1.12. Учасники Олімпіади отримують завдання та дають на них відповіді державною 
мовою. У разі необхідності, Оргкомітет може дозволити підготовку завдань та 
відповідей на них іншими мовами. 

1.13. Терміни проведення Олімпіади визначає Організаційний комітет (далі – 
Оргкомітет) ВНЗ-організатора і затверджується наказом МОН України. 

 
2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ  

В УНІВЕРСИТЕТІ 
 

2.1. Для організації і проведення Олімпіади в Університеті наказом Ректора 
створюється Оргкомітет, до складу якого входять керівники навчально-наукових 
інститутів, начальник відділу забезпечення функціонування системи управління 
якістю (далі – ВСУЯ), провідні вчені і фахівці Університету, а також можуть 
залучатися представники Ради молодих вчених Університету, професійних 
спілок, галузевих установ, організацій та підприємств. Головою Оргкомітету 
призначається один з проректорів.  

2.2. Оргкомітет здійснює загальне керівництво проведення Олімпіади в Університеті 
і виконує такі основні завдання: 
– забезпечує організацію та проведення Олімпіади; 
– надає оперативну практичну допомогу в організації Олімпіади, підготовці та 

виданні методичних рекомендацій й завдань з відповідної навчальної 
дисципліни, напряму підготовки чи спеціальності; 

– узагальнює результати Олімпіади; 
– здійснює нагородження переможців. 
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2.3. Організаційно-методичне забезпечення Олімпіади здійснює ВСУЯ, на який 
покладено виконання таких основних завдань: 
– розробка проектів наказів, розпоряджень з організації та проведення  

Олімпіад; 
– надання методичної допомоги структурним підрозділам Університету в 

організації Олімпіади, забезпечення їх необхідними інформаційними 
матеріалами; 

– контроль за ходом проведення Олімпіади; 
– аналіз підсумків Олімпіади, узагальнення пропозиції та рекомендацій щодо 

вдосконалення методики її організації та проведення; 
– розробка проекту наказу про заохочення переможців і організаторів 

Олімпіади; 
– сприяння висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації. 

2.4.  Для організації і проведення І етапу Олімпіади з окремої навчальної дисципліни, 
напряму підготовки чи спеціальності розпорядженням директора навчально–
наукового інституту створюється Журі, до складу якого входять завідувачі і 
провідні науково-педагогічні працівники кафедр. 

Журі з напряму підготовки очолює Голова, яким призначається, як правило, декан 
навчально-наукового інституту, а Головою Журі зі спеціальності – завідувач 
випускової кафедри.  

2.5.  Журі здійснює організаційно-методичне керівництво підготовкою і проведенням 
Олімпіади та виконує такі основні завдання: 
– розробляє програму заходів Олімпіади та забезпечує її виконання; 
– готує конкурсні завдання, критерії оцінювання їх виконання та методичні 

рекомендації для підготовки студентів до Олімпіади; 
– забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в завданнях; 
– перевіряє роботи учасників і визначає переможців; 
– підводить підсумки І етапу Олімпіади та рекомендує переможців I етапу для 

участі у II етапі Олімпіади; 
– організовує і здійснює процедуру нагородження переможців;  
– аналізує підсумки Олімпіади, узагальнює пропозиції щодо вдосконалення 

методики її проведення; 
– складає звіт про проведення І етапу Олімпіади і подає його у ВСУЯ (див. 

Додаток А). 
2.6.  У ІІ етапі Олімпіади беруть участь згідно з визначеними квотами переможці та 

призери І етапу, на яких заповнюються відповідні анкети (див. Додаток Б). 
 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ІІ ЕТАПУ ОЛІМПІАДИ В УНІВЕРСИТЕТІ 
 
3.1. Для організації ІІ етапу Олімпіади Університет подає на адресу МОН України 

подання на її проведення. 
До подання додається обґрунтування щодо проведення в Університеті ІІ етапу 

Олімпіади і проект Положення про організацію та проведення Всеукраїнської 
студентської олімпіади з відповідної навчальної дисципліни, напряму 
підготовки чи спеціальності. 
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3.2.  Для організації і проведення ІІ етапу Олімпіади з окремої навчальної 
дисципліни, напряму підготовки чи спеціальності наказом Ректора Університету 
створюється Оргкомітет, Журі, мандатна та апеляційна комісії. 

3.3.  До складу Оргкомітету з окремої навчальної дисципліни, напряму підготовки чи 
спеціальності запрошуються (за згодою) члени відповідних комісій Науково-
методичної ради МОН України, вчені наукових установ Національної академії 
наук України та галузевих академій наук України, провідні вчені та науково-
педагогічні працівники Університету, науково-педагогічні працівники 
споріднених кафедр, факультетів інших ВНЗ, працівники виробничої сфери 
тощо. 

Кандидатура Голови Оргкомітету затверджується наказом МОН України. 
3.3.1. Оргкомітет здійснює безпосереднє керівництво процесом підготовки і 

проведення Олімпіади і виконує такі основні завдання: 
– розробляє Положення про організацію та проведення Олімпіади з певної 

навчальної дисципліни, напряму підготовки чи спеціальності, яка 
ґрунтується на вимогах цього Положення; 

– розробляє проект наказу про організацію та проведення Олімпіади з 
відповідної навчальної дисципліни, напряму підготовки чи спеціальності; 

– розробляє програму заходів Олімпіади та забезпечує її виконання у терміни, 
визначені наказом МОН України; 

– формує кошторис Олімпіади (див. Додаток В); 
– організовує зустріч, розміщення, харчування, культурно-пізнавальні заходи 

та від'їзд учасників; 
– підводить підсумки Олімпіади;  
– організовує і проводить процедуру нагородження переможців; 
– готує подання щодо відзначення активних організаторів Олімпіади (див. 

Додаток Г); 
– готує рекомендації щодо вдосконалення навчально-виховного процесу з 

відповідних навчальних дисциплін, напрямів підготовки чи спеціальностей; 
– сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації. 

3.3.2. Оргкомітет надсилає на адресу ВНЗ-учасників: листи-запрошення з 
інформацією про умови проведення Олімпіади; методичні рекомендації для 
підготовки студентів до відповідної Олімпіади, тематику конкурсних 
завдань; бланки анкет; програму заходів Олімпіади тощо. 

3.4.  Журі здійснює організаційно-методичне керівництво підготовкою і проведенням 
Олімпіади та виконує такі основні завдання: 
– готує конкурсні завдання, критерії оцінювання їх виконання та методичні 

рекомендації для підготовки студентів до відповідної Олімпіади; 
– перевіряє роботи учасників, оцінює якість і рівень виконання; 
– виявляє характерні помилки та недоліки підготовки студентів; 
– забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься у завданнях; 
– визначає переможців та бере участь у їх нагородженні;  
– аналізує підсумки Олімпіади, узагальнює пропозиції щодо підвищення 

якості та ефективності її проведення. 
3.5.  Мандатна комісія перевіряє повноваження учасників, проводить їх реєстрацію, 

здійснює шифрування та дешифрування робіт, контролює організацію Олім-
піади відповідно до вимог цього Положення.  
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3.5.1. До складу мандатної комісії входять представники Університету та спо-
ріднених кафедр, факультетів інших ВНЗ.  

3.5.2. Кількісний склад мандатної комісії – до 5 осіб. 
3.6. До підведення остаточних підсумків учасники Олімпіади мають право 

ознайомитися з оцінкою результатів виконаних ними завдань та у разі незгоди з 
рішенням Журі звернутися до апеляційної комісії з приводу об’єктивності 
оцінки виконаних ними завдань.  

3.6.1. До складу апеляційної комісії входять представники Університету та 
споріднених кафедр, факультетів інших ВНЗ.  

3.6.2. Кількісний склад апеляційної комісії – до 5 осіб. 
3.6.3. Апеляційна комісія протягом 1 робочого дня розглядає звернення учасників 

щодо вирішення суперечливих питань і пов’язаних з оцінкою виконання 
конкурсних завдань, і виносить відповідні пропозиції на обговорення Журі. 

3.7. Кількість представників Університету в Журі, мандатній та апеляційній комісії не 
повинна перевищувати 50 % від загальної кількості членів Журі. 

3.8. Оргкомітет після завершення ІІ етапу Олімпіади надсилає до інших ВНЗ- учасників 
інформацію про результати участі їхніх представників (див. Додаток Д). 

3.9. Оргкомітет надсилає Звіт про підсумки проведення ІІ етапу Олімпіади на адресу 
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України у 10-денний 
термін після її завершення за встановленою формою (див. Додаток Е). 

 
4. ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ  

ТА ОРГАНІЗАТОРІВ ОЛІМПІАДИ 
 

4.1. Студенти, які посіли перше, друге та третє місця в особистому заліку, є 
переможцями кожного з етапів Олімпіади.  

4.2. Переможці II етапу Олімпіади затверджуються наказом МОН України та 
нагороджуються відповідними дипломами I, II та ІІІ ступенів.  

4.2.1. Дипломом І ступеня нагороджується учасник, який набрав не менше 80 %,  
ІІ ступеня – 70 %, ІІІ ступеня – 60 % від максимально можливої сумарної 
кількості балів, що дорівнює 100 %. 

При цьому кількість переможців не може перевищувати 10 % від загальної кількості 
учасників.  

Якщо в Олімпіаді беруть участь близько 30 студентів, переможці визначаються за 
трьома призовими місцями. 

4.2.2 Дипломом I ступеня нагороджується лише один учасник. Якщо однакову 
кількість балів набрали кілька учасників, які претендують на нагородження, 
між ними призначається додатковий тур. 

4.3. На підставі рекомендацій оргкомітету II етапу Олімпіади за оригінальне, 
нестандартне виконання конкурсних завдань учасники змагань можуть бути 
нагороджені заохочувальними дипломами МОН України. 

4.4. Переможці Олімпіади мають право на участь у відповідній Міжнародній 
студентській олімпіаді. 

4.5. Ректор може заохочувати студентів Університету, які посіли призові (І, ІІ, ІІІ) 
місця у ІІ етапі Олімпіади: 
– наданням грошової премії; 
– врученням цінного подарунка; 

483



 

 

– врахування результатів участі студентів в Олімпіаді під час вступу до 
магістратури та аспірантури. 

4.6. Науково-педагогічні працівники Університету, які здійснювали наукове 
керівництво і підготовку студентів – переможців та призерів Всеукраїнських 
олімпіад, можуть бути заохочені відповідно до Тимчасового положення про 
матеріальне стимулювання науково-педагогічних, педагогічних, наукових, 
інженерно-технічних працівників та докторантів Національного університету 
“Львівська політехніка”, розробленого згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України № 790 від 22 серпня 2005 р., наказом МОН України № 557 від 26 
вересня 2005 р., іншими нормативно-правовими актами України та Статутом 
Національного університету “Львівська політехніка”. 

 
5. ФІНАНСУВАННЯ ОЛІМПІАДИ 

 
5.1. Матеріально-технічне забезпечення II етапу Олімпіади здійснює Університет. 
5.2. Витрати на проведення I і ІІ етапів Олімпіади, а також витрати на відрядження 

студентів і науково-педагогічних працівників для участі у II етапі змагань 
здійснює бухгалтерія Університету за відповідними поданнями. 

5.3. За працівниками ВНЗ-учасників, які залучаються до проведення Олімпіади, 
зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що 
встановлюються чинним законодавством. 

5.4. Участь науково-педагогічних працівників у розробці завдань та їх перевірці 
враховується Університетом під час планування їх навчального навантаження за 
такими нормативами: 
– підготовка завдань для учасників ІІ етапу Олімпіади – до 50 годин на весь 

колектив; 
– перевірка завдання одного учасника – 0,33 години кожному викладачеві (не 

більше трьох викладачів); 
– робота відповідального секретаря оргкомітету ВНЗ-організатора – до 30 

годин. 
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Додаток А 
 
 

ЗВІТ 
 

про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 
________________________________________________________________, 

(назва Олімпіади з навчальної дисципліни, напряму підготовки чи спеціальності) 
 
проведеного_______________ 
                              (дата) 
 
Тренер команди________________________ 

                   (ініціали, прізвище) 
 
 
Усього в Олімпіаді взяло участь _____________студентів. 
              (кількість) 
 
Переможці: 
 

Зайняте місце Прізвище, ім’я, по батькові  
(повністю) 

Навчально-
науковий 
інститут 

Група 

1-ше    
2-ге    
3-тє    

 
На ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади скеровано ____________ студентів. 
                 (кількість) 
 
 
 
Голова Журі ___________  __________________ 
                                (підпис)    (ініціали, прізвище) 
 
Секретар        __________   __________________ 
                                (підпис)    (ініціали, прізвище) 
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Додаток Б 
 

АНКЕТА 
 

учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
 
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ___________________________________ 
Дата народження _____________________________________________________ 
Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) _________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Факультет, курс ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
Рішенням Оргкомітету ________________________________________________ 

(назва вищого навчального закладу) 
студент(ка) __________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
який(яка) у I етапі Олімпіади_________________________________________________ 

  
__________________________________________________________________________ 

(назва Олімпіади з навчальної дисципліни, напряму підготовки чи спеціальності) 
 

посів(ла) _____ місце, рекомендується до участі у II етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади. 

 
Голова Оргкомітету 
І етапу Олімпіади вищого навчального закладу  
___________ ___________    __________      _____________________ 
     (назва ВНЗ-учасника)                (підпис)                   (ініціали, прізвище) 
 
м.п. 
 
Підпис учасника Олімпіади ________________________ 
Дата заповнення _________________________________ 
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Додаток В 
 

Взірець 
 

                     Затверджую 
Проректор НУ “Львівська політехніка” 
_________________________________ 
 (підпис)                (ініціали, прізвище) 
“__”____________20___ р. 

підпис) 
 

КОШТОРИС 

Всеукраїнська студентська олімпіада з напряму підготовки 

“Метрологія, стандартизація та сертифікація” 

20___ – 20___ навчальний рік 

 

ПОКАЗНИКИ КЕК СУМА 
ВИТРАТ 

1 2 3 
Доходи – усього    
в т.ч. оргвнески    
Витрати – усього    

предмети   
 матеріали    
обладнання   
послуги    

 інвентар      

   

Проректор з економічних питань – 
головний бухгалтер    

 (підпис)  

Заступник голови Оргкомітету      
 
 
 
 

487



 

 

Додаток Г 
 

ДОВІДКА-ПОДАННЯ 
 
 
1. Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________ 
 
2. Посада і місце роботи, служби________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
3. Число, місяць, рік і місце народження _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
4. Стать ____________________ 5. Національність _________________________ 
 
6. Освіта _________7. Науковий ступінь, вчене звання _____________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
8. Які має державні та відомчі нагороди і дата нагородження ________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
9. Домашня адреса ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
10. Загальний стаж роботи______________________________________________ 
Стаж роботи у цьому колективі ________________________________________ 
 
11. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у  
галузі освіти та науки України нагородженого_____________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
Кандидатура_______________________________________рекомендована  
Вченою радою Університету _____________________________________ 
                                                  (№ протоколу, дата обговорення)  

    
Представляється до _____________________________________________ 
         (вид нагороди) 
 
Ректор   __________      ____________________________ 

(підпис)                                (ініціали, прізвище) 
  
Вчений секретар      __________      ____________________________ 

(підпис)                                (ініціали, прізвище) 
 
м.п. 

___________________ 20___ року 
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Додаток Д 
 

Ректорові ______________________ 

                                                                                                                                            (вищий навчальний заклад) 
            
Оргкомітет II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з _______ 

__________________________________________ повідомляє, що студент(ка)  
(назва навчальної дисципліни, напряму підготовки або спеціальності) 
Вашого навчального закладу ______________________________ посів(ла) ____ місце
                                                    (прізвище, ініціали) 
з ______ можливих, а по групі _________________________ вищих навчальних 
закладів _________ місце з ______ можливих. 

 
Голова Оргкомітету 
ІІ етапу Всеукраїнської  
студентської олімпіади  _________   _________________________ 
                                                                          (підпис)                                   (ініціали, прізвище) 

м.п.      
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Додаток Е 
ЗВІТ 

про проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
________________________________________________________ 

(назва олімпіади з навчальної дисципліни, напряму підготовки чи спеціальності) 

проведеного ________ в ___________________________________ 
                                                           (дата)                           (назва вищого навчального закладу) 

 
1. Організація II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (див. Додаток Ж, 

Таблиця 1): 
1.1. Хід проведення Олімпіади. 
1.2. Склад та робота Журі, мандатної та апеляційної комісій. 
1.3. Новації в організації та проведенні Олімпіади. 
2. Результати проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (див. 

Додаток З, Таблиця 2). 
2.1. Аналіз підготовки студентів до Олімпіади. 
2.2. Конкурсні завдання.  
2.3. Аналіз типових помилок студентів, перелік розділів, тем, недостатньо 

засвоєних студентами.* 
2.4. Пропозиції щодо поліпшення організації та проведення студентських 

олімпіад, а також удосконалення роботи з обдарованою молоддю у навчально-
виховному процесі вищих навчальних закладів. 

3. Наказ ректора базового вищого навчального закладу про проведення  
II етапу Олімпіади. 

4. Список учасників Олімпіади (див. Додаток К, Таблиця 3). 
5. Результати переможців II етапу Олімпіади у 2 примірниках (див. Додаток З, 

Таблиця 4). 
6. Результати участі в Олімпіаді кожного студента (див. Додаток Л, Форма 

1,).* 
7. Пропозиції щодо нагородження активних організаторів Олімпіади  

(див. Додаток Е). 
8. Допоміжний та ілюстративний матеріал з проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади (запрошення, програми, методичні рекомендації, фотокартки, 
матеріали преси, радіо, телебачення тощо). 

 
 
Голова Оргкомітету 
ІІ етапу Всеукраїнської  
студентської олімпіади  _________   _________________________ 
                                                                          (підпис)                                   (ініціали, прізвище) 

м.п.      
 

 
 

______________ 

* Дані за пунктами 2.3, 6 розсилаються оргкомітетами тільки у вищі навчальні заклади, студенти 
яких брали участь у II етапі Олімпіади. 
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ  

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ КОНКУРСІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ 
РОБІТ У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 
 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Положення про організацію та проведення Всеукраїнських конкурсів 
кваліфікаційних робіт в Національному університеті “Львівська політехніка” 
(далі – Положення) розроблене відповідно до закону України “Про вищу освіту” 
та наказів Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) щодо 
організації та проведення Всеукраїнських конкурсів кваліфікаційних робіт (далі 
– Конкурс), інших нормативних та інструктивних документів МОН України та 
Національного університету “Львівська політехніка” (далі – Університет). 

1.2. Конкурси відбуваються щорічно і проводяться з метою виявлення, відбору та 
підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей 
студентів, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-
педагогічних працівників, підвищення якості підготовки фахівців, активізації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів, визначення рівня набуття 
випускниками професійних компетенцій, що ґрунтуються на когнітивних 
здібностях фахівця, його здатності до самостійного мислення та творчості. 

1.3. Конкурс проводиться у два етапи: 
І етап – серед випускників вищого навчального закладу (далі – ВНЗ) з певного 

напряму підготовки чи спеціальності за освітньо-кваліфікаційними рівнями  
(далі – ОКР) “бакалавр”, “спеціаліст” чи “магістр;  

ІІ етап – у базових вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації (далі – ВНЗ-
організатор), перелік яких визначається наказом МОН України згідно з 
рішенням Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки  України з 
певного напряму підготовки, спеціальності (далі – Комісія МОН України). 

1.4. На ІІ етап Конкурсу подаються захищені кваліфікаційні роботи студентів-
випускників, які визнані переможцями І етапу конкурсів або роботи, 
рекомендовані Державними екзаменаційними комісіями (далі – ДЕК) цих ВНЗ. 

1.5. Кількість конкурсних кваліфікаційних робіт (далі – Робіт), поданих на І етап 
Конкурсу в межах одного напряму підготовки чи спеціальності має бути не 
меншою ніж п’ять робіт.  

Кількість Робіт, які подані на ІІ етап Конкурс у межах одного напряму підготовки чи 
спеціальності від інших ВНЗ (далі – ВНЗ-учасники) визначає ВНЗ-організатор, 
але не більше трьох від одного ВНЗ за одним ОКР. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕТАПУ КОНКУРСУ В УНІВЕРСИТЕТІ 
 
2.1. І етап Конкурсу проводиться серед випускників Університету за ОКР 

“бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр” з усіх напрямів підготовки та 
спеціальностей. 

2.2. Для організації і проведення Конкурсу в Університеті наказом Ректора 
створюється Організаційний комітет Конкурсу (далі – Оргкомітет) до складу 
якого входять керівники навчально-наукових інститутів, начальник відділу 
забезпечення функціонування системи управління якістю (далі – ВСУЯ), 
провідні вчені і фахівці Університету. До складу Оргкомітету можуть залучатися 
представники Ради молодих вчених Університету, громадських організацій, 
галузевих установ, організацій та підприємств (за їхньою згодою). 

Головою Оргкомітету призначається один з проректорів.  
2.3. Оргкомітет здійснює загальне керівництво проведенням Конкурсу в Уні-

верситеті і виконує такі основні завдання: 
–  розробляє проекти наказів, розпоряджень з організації та проведення 

Конкурсу; 
– забезпечує організацію та проведення Конкурсу; 
– надає оперативну практичну допомогу в організації Конкурсу;  
– підводить загальні підсумки Конкурсу; 
– здійснює нагородження переможців; 
– сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації. 

2.4. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює ВСУЯ, на який 
покладено виконання таких основних завдань: 
– надання методичної допомоги структурним підрозділам Університету в 

організації Конкурсу, забезпечення їх необхідними інформаційними 
матеріалами; 

– оперативний контроль за ходом проведення Конкурсу; 
– аналіз підсумків Конкурсу, узагальнення пропозицій та рекомендацій щодо 

вдосконалення методики його організації та проведення;  
– замовлення у Видавництві Національного університету “Львівська 

політехніка” бланків дипломів та грамот для заохочення переможців і 
організаторів Конкурсу. 

2.5. Для організації і проведення І етапу Конкурсу розпорядженнями директорів 
навчально-наукових інститутів створюється журі Всеукраїнського конкурсу 
кваліфікаційних робіт (далі – Журі) з окремих напрямів підготовки та 
спеціальностей, до складу яких входять завідувачі і провідні науково-педагогічні 
працівники кафедр. 

Журі очолює Голова, яким призначається, як правило, завідувач випускової кафедри.  
Кількісний склад Журі І етапу – до 10 осіб.  
2.6.  Журі здійснює організаційно-методичне керівництво підготовкою і проведенням 

Конкурсу та виконує такі основні завдання: 
– розробляє програму заходів Конкурсу та забезпечує її виконання; 
– організовує реєстрацію запропонованих Робіт у відповідній номінації у 

письмовій та електронній формах; 
– здійснює первинне оцінювання за затвердженими критеріями (див.  

Додаток А) кожної Роботи та її допуск до участі у Конкурсі; 
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– визначає відповідність тем і змісту наданих Робіт галузевим стандартам та 
вимогам чинного Положення; 

– забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в Роботах; 
– проводить розподіл робіт серед членів Журі; 
– формує загальний рейтинг Робіт за оцінками членів Журі; 
– підводить підсумки оцінювання, визначає переможців І етапу та рекомендує 

для участі у II етапі відповідного Конкурсу;  
– організовує і проводить процедуру нагородження переможців;  
– аналізує підсумки Конкурсу, узагальнює пропозиції щодо підвищення якості 

Робіт і вдосконалення методики організації Конкурсу; 
– складає звіт про проведення І етапу Конкурсу і подає його у ВСУЯ за 

встановленим зразком (див. Додаток Б ). 
 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ІІ ЕТАПУ КОНКУРСУ В УНІВЕРСИТЕТІ 
 
3.1. Для організації і проведення ІІ етапу Конкурсу рішенням Президії Комісії МОН 

України затверджується поданий Університетом персональний склад Журі.  
До подання також додається обґрунтування щодо проведення ІІ етапу Конкурсу і 

Положення про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу 
кваліфікаційних робіт з певного напряму підготовки чи спеціальності у 
Національному університеті “Львівська політехніка”. 

В Університеті Конкурс проводиться не більше трьох років підряд у термін до 5 днів.  
3.2. До складу Журі входять провідні вчені і фахівці з відповідного напряму 

підготовки чи спеціальності Комісії МОН України, представники ВНЗ-
організатора і ВНЗ-учасників, галузевих установ, організацій та підприємств. 

На першому засіданні Журі з числа членів відкритим голосуванням обираються 
Голова Журі, заступник Голови Журі, секретар Журі, а також члени апеляційної 
комісії. 

Голова Журі керує роботою з організації і проведення Конкурсу та здійснює розподіл 
доручень між його членами.  

Заступник голови Журі за відсутності Голови виконує його обов’язки.  
Секретар Журі забезпечує ведення належної документації, здійснює процедуру 

реєстрації членів журі (див. Додаток В). 
Функції Голови апеляційної комісії може виконувати Голова Журі.  
Членами апеляційної комісії є представники ВНЗ-організатора і ВНЗ-учасників у 

рівній кількості. 
Апеляційна комісія оперативно розглядає звернення учасників щодо вирішення 

суперечливих питань і виносить відповідні пропозиції на обговорення Журі. 
Кількісний склад апеляційної комісії – до 5 осіб. 
3.3. Журі здійснює організаційно-методичне керівництво підготовкою і проведенням 

Конкурсу та виконує такі основні завдання: 
– розробляє Положення про організацію та проведення ІІ етапу Конкурсу 

кваліфікаційних робіт з відповідного напряму підготовки чи спеціальності; 
– розробляє програму заходів Конкурсу та забезпечує її виконання; 
– складає кошторис Конкурсу (див. Додаток Г); 
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– надсилає на адресу ВНЗ-учасників: листи-запрошення з інформацією про 
умови проведення Конкурсу; Положення про проведення Конкурсу з 
відповідного напряму підготовки чи спеціальності; бланки анкет; програму 
заходів Конкурсу тощо; 

– організовує оперативний друк і розмноження необхідних документів 
(протоколів, наказів тощо);  

– організовує реєстрацію отриманих Робіт у відповідній номінації у письмовій 
та електронній формах; 

– здійснює первинне оцінювання за затвердженими критеріями кожної Роботи 
та її допуск до участі в Конкурсі; 

– визначає відповідність тем і змісту наданих Робіт галузевим стандартам та 
вимогам чинного Положення; 

– забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в Роботах; 
– проводить розподіл робіт серед членів Журі; 
– формує інформаційну базу загального рейтингу Робіт; 
– визначає перелік і вагомість нагород, залежно від кількості номінацій та 

кількості представлених на Конкурс робіт; 
– формує загальний рейтинг Робіт за оцінками членів Журі; 
– підводить підсумки оцінювання і визначає переможців;  
– організовує і проводить процедуру нагородження переможців;  
– аналізує підсумки Конкурсу, узагальнює пропозиції щодо підвищення якості 

Робіт і вдосконалення методики організації Конкурсу; 
– складає звіт про проведення ІІ етапу Конкурсу і подає його Комісії МОН 

України за встановленим зразком (див. Додаток Д); 
– готує подання щодо відзначення активних організаторів та учасників 

Конкурсу (див. Додаток Е); 
– сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації та 

періодичній пресі. 
3.4. Після завершення ІІ етапу Конкурсу Оргкомітет надсилає до інших ВНЗ-

учасників інформацію про результати участі представників їхнього закладу 
освіти (див. Додаток Ж). 

3.5. Кількісний склад Журі ІІ етапу – до 20 осіб.  
Представництво в Журі ІІ етапу має бути не більшим, ніж 1 особа від одного ВНЗ-

учасника.  
Кількість представників Львівської політехніки в Журі Конкурсу не повинна 

перевищувати 50 % від загальної кількості членів Журі. 
 

4. ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ  
НА ІІ ЕТАП КОНКУРСУ 

 
4.1.  Подані на Конкурс Роботи мають відповідати вимогам галузевих стандартів. 
4.2.  Роботи надсилаються ВНЗ-учасником на адресу ВНЗ-організатора поштою з 

повідомленням про відправлення або доставляються безпосередньо 
представником ВНЗ-учасника до терміну, який був визначений Журі. 

Після завершення Конкурсу Роботи залишаються в Університеті або за вимогою 
надсилаються на адресу ВНЗ-учасника (порядок визначається Положенням про 
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Всеукраїнський конкурс кваліфікаційних робіт з відповідного напряму 
підготовки чи спеціальності).  

4.3. До кожної Роботи додається супровідна анотація (обсягом не більше ніж одна 
сторінка), де зазначаються (з посиланням на сторінки поданої Роботи): 
– актуальність; 
– стислий огляд змісту за розділами; 
– елементи наукової новизни;  
– рівень використання комп’ютерних технологій; 
– реальність пропозицій із визначенням наявності замовлень на тему від 

підприємств об’єктів дослідження; 
– ефективність дослідження: наявність рекомендацій (пропозицій), які 

впроваджені в підприємствах і організаціях (з посиланням на сторінки); 
– наявність відгуків (актів впровадження) від підприємств – баз дослідження, 

із зазначенням економічного (соціального) ефекту тощо; 
– наукова апробація у вигляді публікацій за темою Роботи з ксерокопіями 

статей чи тез конференцій; 
– участь у конференціях з доповідями за темою Роботи з ксерокопіями 

Програм конференцій; 
– наявність матеріалів Роботи у наукових звітах кафедр за виконаними 

науково-дослідними темами (з печаткою та підписом завідувача кафедри або 
декана) та ін. 

4.4. Роботи кожного ВНЗ-учасника супроводжуються загальним листом-поданням 
на всі роботи (списком) за підписом ректора (проректора), яке надсилається 
заздалегідь на адресу ВНЗ-організатора та його копія – до Комісії МО України у 
визначений Журі термін у паперовому та електронному виглядах. 

У поданні зазначається: 
− прізвище, ім’я та по батькові випускника – автора Роботи (вказується 

повністю, без скорочень); 
− посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника Роботи, його науковий 

ступінь та вчене звання (вказується повністю, без скорочень); 
− рівень освітньої підготовки, шифр і назва спеціальності; 
− тема Роботи; 
− об’єкт і предмет дослідження; 
− підстава для участі у Конкурсі (Робота рекомендована ДЕК або визнана 

переможцем І етапу Конкурсу); 
− посада, прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь та вчене звання 

науково-педагогічного працівника, який представляє на Конкурсі 
кваліфікаційні роботи ВНЗ-учасника та може брати участь у роботі 
конкурсної комісії. 

4.5. Перед початком процедури оцінювання Журі приймає рішення про кількість та 
перелік номінацій. 
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5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ КОНКУРСНИХ РОБІТ  
ЖУРІ КОНКУРСУ 

 
5.1. Розгляд та оцінювання Робіт відбувається після їх реєстрації та допущення до 

Конкурсу шляхом одночасного рецензування членами Журі протягом терміну, 
визначеного Головою Журі – до 3 робочих днів залежно від кількості Робіт. 

5.2. Загальна підсумкова рейтингова оцінка кожної Роботи визначається складанням 
усіх експертних оцінок та діленням підсумку на кількість оцінок (за середньою 
арифметичною школою). 

5.3. За великої кількості Робіт, що надійшли на ІІ етап Конкурсу, рішенням Журі 
може бути створена конкурсна комісія (далі – Комісія), яка проводить первісне 
оцінювання Робіт, здійснює відбір таких, що можуть бути допущені до участі у 
Конкурсі. 

Кожен член Комісії рецензує, а члени Журі перевіряють найкращі за підсумковою 
кількістю балів (рейтингом) Роботи, які подані у відповідній номінації, і в 
оцінковому бланку визначають оцінку у балах згідно із затвердженим порядком 
оцінювання Робіт. 

5.4. Призові місця визначаються за ОКР підготовки “бакалавр”, “спеціаліст”, 
“магістр” з кожного напряму підготовки чи спеціальності відповідно до 
визначених Журі критеріїв, як: перше, друге та третє, що відповідає дипломам І, 
II і III ступеня. 

5.5. Кількість робіт переможців Конкурсу визначається по кожному ОКР у 
визначеній номінації нагороджується до 10 % від загальної кількості робіт. 
Якщо в Конкурсі беруть участь до 30 робіт, переможці визначаються за трьома 
призовими місцями. 

5.6. Додатково Комісія (залежно від специфіки робіт та їхнього профілю, кількості 
набраних балів у перезрізі критеріїв оцінювання) може відзначити оцінювані 
Роботи за такими номінаціями (за рішенням Журі): 
− за оригінальність постановки і вирішення проблеми галузевого підприємства; 
− за найвищий аналітично-методичний рівень розробки; 
− за найвищий конструктивно-впроваджувальний рівень дослідження; 
− за найвищий рівень апробації отриманих результатів дослідження; 
− за найвищу практичну цінність отриманих результатів дослідження тощо. 

5.7. За необхідності, залежно від тематики Робіт, за рішенням Журі можуть бути 
визначені інші номінації Конкурсу. 

5.8. У разі незгоди представників окремого ВНЗ-учасника з оголошеними 
результатами конкурсу всі конкурсні матеріали передають апеляційній комісії, 
яка протягом 1-го робочого дня досліджує їх по суті претензії і виносить 
остаточні рішення, які перегляду не підлягають. 

5.9. На випадок отримання кількома Роботами однакової кількості балів в одній 
номінації Журі вводить додаткові критерії оцінювання. 

5.10. Остаточний результат визначається за підсумком балів за основною і 
додатковою оцінками кваліфікаційної роботи. Рішення щодо визначення 
переможців приймає Журі після обговорення одержаних результатів і 
затверджує його більшістю голосів. 

5.12. Рішення Журі оформляється відповідним протоколом, підписується усіма 
членами Журі і затверджується Постановою Президії Комісії МОН. 
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6. ПІДСУМКИ ТА ПОРЯДОК НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 
КОНКУРСУ 

 
6.1. Випускники, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку І етапу 

Конкурсу, нагороджуються дипломами I, II та ІІІ ступенів відповідно і 
заохочуються наказом Ректора Університету. 

6.2. Переможці II етапу Конкурсу затверджуються наказом МОН України та 
нагороджуються відповідними дипломами та цінними подарунками.  

Нагороди за результатами Конкурсу надсилаються Комісією МОН України на адресу 
ВНЗ-організатора та ВНЗ-учасників для вручення переможцям Конкурсу. 

У разі втрати диплом не поновлюється і дублікат не видається. 
6.3. Ректор може заохочувати випускників Університету, які посіли призові місця у ІІ 

етапі Конкурсі: 
– наданням грошової премії;  
– врученням цінного подарунка;  
– врахуванням результатів участі випускників у Конкурсі під час вступу до 

магістратури та аспірантури. 
6.4. Науково-педагогічні працівники Університету, які здійснювали наукове 

керівництво і підготовку студентів – переможців та призерів Конкурсів, можуть 
бути заохочені відповідно до Тимчасового положення про матеріальне 
стимулювання науково-педагогічних, педагогічних, наукових, інженерно-
технічних працівників та докторантів Національного університету “Львівська 
політехніка”. 
 

7. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ 
 

7.1.  Матеріально-технічне та фінансове забезпечення І і II етапу Конкурсу здійснює 
Університет. 

7.2.  Витрати на проведення Конкурсу, здійснює бухгалтерія Університету за 
відповідними поданнями. 

7.3.  За працівниками ВНЗ-учасників, які залучаються до проведення Конкурсу, 
зберігаються норми відшкодування витрат на службові відрядження, що 
встановлюються чинним законодавством. 
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Додаток А 
 

Взірець 
 

Критерії оцінювання кваліфікаційних робіт 
 

На освітньо-кваліфікаційному рівні “бакалавр”: 
 

1 критерій. Оформлення випускової роботи відповідно до вимог галузевого 
стандарту – до 5 балів.  

2 критерій. Актуальність та обґрунтованість теми – до 15 балів, у т.ч.:  
− обґрунтованість теми дослідження – 5 балів;  
− відповідність змісту та структури темі роботи – 5 балів;  
− відповідність теми, змісту та структури роботи особливостям діяльності 

підприємств (підприємства), стосовно яких виконані розробки – 5 балів.  
3 критерій. Обґрунтованість результатів дослідження та рекомендацій – до 30 

балів, у т.ч.:  
– архітектоніка (структурно-логічна побудова) роботи – 5 балів;  
– рівень теоретичних аспектів дослідження – до 10 балів:  
високий – 8 – 10 балів;  
середній – 6 – 9 балів; 
низький – 1 – 5 балів;  
– рівень використання літературних та ін. джерел і правильність розрахун- 

ків – до 15 балів:  
високий – 10 – 15 балів;  
середній – 6 – 9 балів; 
низький – 1 – 5 балів.  
4 критерій. Використання інформаційних технологій – до 20 балів:  
– авторська програма (наявний алгоритм і опис розробки) – 10 балів; або  
– використання адаптованих автором стандартних продуктів (наявний опис 

авторської адаптації) – 5 балів.  
5 критерій. Рівень реальності розробок і пропозицій – до 35 балів:  
– рівень обґрунтування рекомендацій – до 15 балів:  
високий – 10 – 15 балів;  
середній – 6 – 9 балів;  
низький – 1 – 5 балів; 
– рівень виконаного дослідження з позицій практичного значення 

результатів – до 15 балів:  
високий – 10 – 15 балів; 
середній – 6 – 9 балів;  
низький – 1 – 5 балів;  
– наявність довідки (акта) про впровадження запропонованих рекоменда- 

цій – 5 бали;  
– наявність публікацій з теми випускної роботи (опубліковані на момент 

захисту роботи статті чи матеріали конференції) – 2 бали.  
 
Разом (максимальна кількість) − 100 балів.  
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На освітньо-кваліфікаційному рівні “спеціаліст”: 
 

1 критерій. Оформлення роботи відповідно до вимог галузевого стандарту – 
до 5 балів.  

2 критерій. Актуальність та обґрунтованість теми – до 10 балів, у т.ч.:  
– новітність теми дослідження – 2 бали;  
– відповідність змісту та структури темі роботи, – 3 балів;  
– відповідність теми, змісту та структури роботи особливостям діяльності 

підприємств (підприємства), стосовно яких виконані розробки – 3 бали.  
– наявність замовлення на виконання роботи від підприємства – 2 бали.  
3 критерій. Глибина проведеного дослідження, рівень науковості та 

інноваційність використання дослідницького інструментарію (ступінь науковості) – 
до 40 балів, у т.ч.:  

– архітектоніка (структурно-логічна побудова) роботи – 5 балів;  
– рівень теоретичного дослідження і ступінь застосування сучасних методів 

їх проведення – до 15 балів:  
високий – 10 – 15 балів;  
середній – 6 – 9 балів;  
низький – 1 – 5 балів;  
– глибина діагностування досліджуваної проблеми на матеріалах конкретної 

організації (-цій) та відповідність аналізу досліджуваної частини тематиці роботи – до 
15 балів:  

високий – 10 – 15 балів;  
середній – 6 – 9 балів;  
низький – 1 – 5 балів; 
– рівень наукової новизни роботи – 5 балів.  
4 критерій. Використання інформаційних технологій – до 10 балів:  
– авторська програма (наявний алгоритм і опис розробки) – 10 балів; або  
– використання адаптованих автором стандартних продуктів (наявний опис 

авторської адаптації) – 5 балів.  
5 критерій. Рівень реальності розробок і пропозицій – до 35 балів:  
− рівень обґрунтування рекомендацій – до 12 балів:  
високий – 10 – 12 балів;  
середній – 6 – 9 балів;  
низький – 1 – 5 балів;  
– обґрунтування економічного або соціального ефекту від результатів 

запровадження рекомендацій дослідження – до 15 балів;  
– наявність довідки (акта) про впровадження запропонованих рекомендацій – 

5 бали;  
– наявність публікацій з теми дипломної роботи (опубліковані на момент 

захисту роботи статті чи матеріали конференції) – 2 бали.  
 
Разом (максимальна кількість) − 100 балів.  
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На освітньо-кваліфікаційному рівні “магістр”: 
 

1 критерій. Оформлення роботи магістра відповідно до вимог галузевого 
стандарту – до 5 балів.  

2 критерій. Актуальність теми – до 10 балів, у т.ч.:  
– наукова новизна та інноваційність теми дослідження – 2 бали;  
– постановка теми проблеми та обґрунтування її дослідження – 3 бали;  
– відповідність плану (змісту) роботи – 3 бали.  
– наявність замовлення на обрану тему від підприємства – 2 бали.  
3 критерій. Глибина проведеного дослідження, рівень науковості та 

інноваційність використання дослідницького інструментарію (ступінь науковості) – 
до 40 балів, у т.ч.:  

– архітектоніка (структурно-логічна побудова) роботи – 5 балів;  
– рівень теоретичного дослідження і ступінь застосування сучасних методів 

його проведення – до 15 балів:  
високий – 10 – 15 балів;  
середній – 6 – 9 балів;  
низький – 1 – 5 балів;  
– глибина діагностування досліджуваної проблеми на матеріалах конкретної 

організації (цій) – до 15 балів:  
високий – 10 – 15 балів;  
середній – 6 – 8 балів; 
низький – 1 – 5 балів;  
– рівень наукової новизни роботи – 5 балів.  
4 критерій. Використання інформаційних технологій – до 10 балів:  
− авторська програма (наявний алгоритм і опис розробки) – 10 балів; або  
− використання адаптованих автором стандартних продуктів (наявний опис 

авторської адаптації) – 5 балів.  
5 критерій. Рівень реальності розробок і пропозицій – до 35 балів:  
– рівень обґрунтування рекомендацій – до 12 балів:  
– високий – 10 – 12 балів;  
– середній – 6 – 9 балів;  
– низький – 1 – 5 балів;  
– наявність довідки (акта) про впровадження запропонованих рекоменда- 

цій – 3 бали;  
– наявність публікацій з теми дипломної роботи (опубліковані на момент 

захисту роботи статті чи матеріали конференції) – 5 бали.  
 
Разом (максимальна кількість) − 100 балів. 
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Додаток Б 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 
__________________________________________________________________ 

(назва навчально-наукового інституту) 
 

ЗВІТ                
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ І ЕТАПУ 

КОНКУРСУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” (“спеціаліст”, “спеціаліст”, 

    напряму підготовки (спеціальності)____________________________ 
                                           (шифр, назва) 

   

№ 
3/п 

 
Переможці 

 
Місце 

 
Кількість 
балів 

 
Тема 
роботи 

Науковий керівник 
(посада, науковий 
ступінь, вч. звання, 
ПІБ повністю) 

 
Рекомендовано 
до участі у ІІ турі 

1 2 3 4 5 6 7 
За освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” 

1 П.І.Б. 
студента 

1 місце    так (ні) 

2 П.І.Б. 
студента 

2 місце    так (ні) 

3 П.І.Б. 
студента 

3 місце    так (ні) 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” 
1 П.І.Б. 

студента 
1 місце    так (ні) 

2 П.І.Б. 
студента 

2 місце    так (ні) 

3 П.І.Б. 
студента 

3 місце    так (ні) 

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” 
1 П.І.Б. 

студента 
1 місце    так (ні) 

2 П.І.Б. 
студента 

2 місце    так (ні) 

3 П.І.Б. 
студента 

3 місце    так (ні) 

 
 
Голова Журі       /__________/ _____________________ 

    (підпис)                (ініціали, прізвище) 
 
Секретар Журі   /__________/ _____________________ 

    (підпис)                (ініціали, прізвище) 
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Додаток В 
 

 
 

ЛИСТ  
реєстрації членів журі конкурсу 

кваліфікаційних робіт 
з напряму підготовки (спеціальності) 

____________________________________________ 
(шифр, назва напряму підготовки, спеціальності ) 

 
 
 
№ 
п/п 

 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Посада, назва ВНЗ, 
науковий ступінь, 
вчене звання 

 
Підпис 

1 2 3 4 
Від ВНЗ-організатора 

    
    
    
    

Від інших ВНЗ 
    
    
    

 
 
Голова Журі       /__________/ _____________________ 

    (підпис)                (ініціали, прізвище) 
 
Секретар Журі   /__________/ _____________________ 

    (підпис)                (ініціали, прізвище) 
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Додаток Г 
  

                     Затверджую 
Проректор НУ “Львівська політехніка” 
_________________________________ 
 (підпис)                (ініціали, прізвище) 
“__”____________20___ р. 

 
 

КОШТОРИС 

Конкурсу кваліфікаційних робіт з напряму підготовки 

“Метрологія, стандартизація та сертифікація” 

20___ – 20___ навчальний рік 

 

ПОКАЗНИКИ КЕК СУМА ВИТРАТ 

1 2 3 
Доходи – усього   6100 

у т.ч.    6100 
ВИТРАТИ – усього   6100 

 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар  1131 5400 

послуги  1134 700 
      

   

Проректор з 
економічних питань – 
головний бухгалтер     

 (підпис)  

Голова Оргкомітету     
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Додаток Д 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 
 
 

ЗВІТ                
 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ 
за освітньо-кваліфікаційними рівнем “бакалавр” (“спеціаліст”, “магістр”) 

  напряму підготовки (спеціальності)____________________________ 
                                                 (шифр, назва) 

   

№ 
з/п 

 
Пере-
можці 

 
Місце 

 
Кіль-
кість 
балів 

 
Тема 
роботи 

Науковий 
керівник 

(посада, науковий 
ступінь, вч. 
звання,  

ПІБ повністю) 

ВНЗ-учасник 

1 2 3 4 5 6 7 
За освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” 

у номінації (назва номінації) 
1 П.І.Б. 

студента 
1 місце     

2 П.І.Б. 
студента 

2 місце     

3 П.І.Б. 
студента 

3 місце     

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” (“спеціаліст”, “магістр”) 
у номінації (назва номінації) 

1 П.І.Б. 
студента 

1 місце     

2 П.І.Б. 
студента 

2 місце     

3 П.І.Б. 
студента 

3 місце     

За освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” (“спеціаліст”, “магістр”) 
у номінації (назва номінації) 

 1 П.І.Б. 
студента 

1 місце     

 2 П.І.Б. 
студента 

2 місце     

 3 П.І.Б. 
студента 

3 місце     

 
 
Голова Журі       /__________/ _____________________ 

    (підпис)                (ініціали, прізвище) 
 
Секретар Журі   /__________/ _____________________ 

    (підпис)                (ініціали, прізвище) 
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Додаток Е 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 
  

         
 

ДОВІДКА-ПОДАННЯ 
 
1. Прізвище, ім’я, по батькові____________________________________________ 
2. Посада і місце роботи, служби__________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
3. Число, місяць, рік і місце народження ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
4. Стать ____________________________  
5. Національність ____________________ 
6. Освіта ___________________________ 
7. Науковий ступінь, вчене звання ________________________________________ 
8. Які має державні та відомчі нагороди і дата нагородження _________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

9. Домашня адреса _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

10. Загальний стаж роботи_______________________________________________ 
Стаж роботи у даному колективі _________________________________________ 
 
11. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у  
галузі освіти та науки України нагородженого______________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
Кандидатура_____________________________________________ рекомендована  
Вченою радою Університету _____________________________________________ 
                                                   (№ протоколу, дата обговорення)  

    
Представляється до _____________________________________________ 
             (вид нагороди) 

 
Ректор   __________      ____________________________ 

(підпис)                                (ініціали, прізвище) 
  
Вчений секретар      __________      ____________________________ 

(підпис)                                (ініціали, прізвище) 
 
м.п. 

 
___________________ 20___ року 
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Додаток Ж 
 
 

Ректорові _________________________________ 
                                                                                                                                  (вищий навчальний заклад) 

            
 
 
 
Оргкомітет II етапу Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт з _____ 

__________________________________________________________________________ 
(назва напряму підготовки чи спеціальності) 

повідомляє, що кваліфікаційна робота студента (студентки) Вашого вищого 
навчального закладу________________________________________________________ 

   (прізвище, ініціали)  
посів(ла) ____ місце з _______ можливих.  

 
 
 

 
Голова Оргкомітету 
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу  
кваліфікаційних робіт  _________   _________________________ 
                                                                          (підпис)                                   (ініціали, прізвище) 

м.п.      
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ПОЛОЖЕННЯ
про науково-дослідну частину

Національного університету “Львівська політехніка”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Вся науково-технічна діяльність в системі університету є складовою частиною
підготовки спеціалістів і здійснюється в рамках науково-дослідної частини (НДЧ)
науковими колективами, окремими вченими за договорами, контрактами,
державними замовленнями, програмами, проектами.

1.2.    Науково-дослідна частина є структурним підрозділом Національного університету
“Львівська політехніка”, що об’єднує підрозділи, які виконують науково-дослідні
роботи та розробки з усіх напрямів діяльності згідно зі спеціалізацією університету
(науково-дослідні лабораторії, науково-дослідний та конструкторський інститут
(НДКІ ЕЛВІТ), науково-дослідні центри, конструкторське бюро, науково-дослідні
відділи і держбюджетні науково-дослідні групи). НДЧ не має самостійного балансу
і статусу юридичної особи.

1.3.   Науково-дослідна частина створена на базі існуючих підрозділів наказом Мінвузу
УРСР від 12.11.1978 р. № 426 та передбачена статутом Національного університету
“Львівська політехніка”.

1.4.     Положення розроблено на підставі чинного законодавства та нормативних докумен-
тів із питань діяльності вищих навчальних закладів та трудового законодавства
України, а також Статуту Університету.
У своїй діяльності науково-дослідна частина керується законами України та
нормативними документами з питань освіти і наукової роботи. Відповідно до змін
законодавства та нормативних актів у це положення вносяться відповідні зміни.

1.5.   Структура науково-дослідної частини затверджується ректором університету.
1.6.    Положення відповідає Статуту Національного університету “Львівська політехніка”,

вводиться в дію наказом ректора. Усі зміни, які відбуваються в статуті і торкаються
науково-дослідної роботи додатково вносяться в це положення.

1.7.     Результати науково-технічної діяльності створювачів (розробників) науково-технічної
продукції є об’єктами власності університету, якщо інше не передбачено законом
або договором.
Результати фундаментальних досліджень, а також робіт з пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки, що фінансуються за рахунок коштів бюджету, передаються
виконавцем державі для використання з додержанням правил, передбачених чинним
законодавством України.

НАУКОВА  ДІЯЛЬНІСТЬ  УНІВЕРСИТЕТУ
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2. ÎÑÍÎÂÍ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÒÀ ÔÓÍÊÖ²¯

2.1.   Íàéâàæëèâ³øèìè çàâäàííÿìè ÍÄ× º:
– âèêîíàííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ òà ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåíü ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ç

ïðîáëåì òåõí³÷íèõ, ïðèðîäîçíàâ÷èõ òà ñóñï³ëüíèõ íàóê, ñòâîðåííÿ íà ö³é áàç³
òåîðåòè÷íèõ îñíîâ ïðèíöèïîâî íîâèõ âèä³â òåõí³êè, òåõíîëîã³¿ òà íîâèõ ìàòåð³àë³â;

– åôåêòèâíå âèêîðèñòàííÿ íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó óí³âåðñèòåòó äëÿ âèð³øåííÿ
ïðèêëàäíèõ ïðîáëåì ðîçâèòêó íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè, ïðîâåäåííÿ ðîá³ò
ì³æãàëóçåâîãî òà ãàëóçåâîãî õàðàêòåðó, âèêîíàííÿ ðîá³ò äëÿ ïîêðàùàííÿ åêîëîã³¿;

– âèñîêîåôåêòèâíà ðåàë³çàö³ÿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ðîçðîáêà ìàòåìàòè÷íîãî
òà ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, íàäàííÿ ïîñëóã, ñòâîðåííÿ, âèãîòîâëåííÿ ³ ðåàë³çàö³ÿ
çðàçê³â íàóêîì³ñòêîãî îáëàäíàííÿ ³ ïðèëàä³â, ìàëèõ ñåð³é âèðîá³â âèðîáíè÷î-
òåõí³÷íîãî ³ ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, ïðîâåäåííÿ ìàðêåòèíãîâèõ, ïàòåíòíèõ ³
òåõí³êî-åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü;

– ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â çà ðàõóíîê çáàãà÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó ðåçóëüòàòàìè íàéíîâ³øèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, øèðîêî¿ ó÷àñò³
ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó, äîêòîðàíò³â, àñï³ðàíò³â, ñòóäåíò³â ó íàóêîâî-
äîñë³äí³é ðîáîò³ òà ðîçðîáêàõ, çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â äî òâîð÷î¿ ïðàö³;

– ï³äãîòîâêà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿;
– ïðîâåäåííÿ êîìï’þòåðíèõ äîñë³äæåíü, çä³éñíåííÿ ìàðêåòèíãîâîãî, ³íôîðìàö³éíîãî

òà ïàòåíòíî-ë³öåíç³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòàíäàðòèçàö³¿ òà
ìåòðîëîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ â³äïîâ³äíî äî
ì³æíàðîäíèõ íîðì;

– îðãàí³çàö³ÿ ³íôîðìàö³éíî-ðåêëàìíî¿ ³ âèäàâíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ïðîïàãàíäà äîñÿãíåíü
â÷åíèõ óí³âåðñèòåòó ÷åðåç çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ìîíîãðàô³¿ òà íàóêîâ³ ïðàö³,
âèñòàâêè, ÿðìàðêè, àóêö³îíè òîùî;

– ðîçâèòîê ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè äëÿ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó,
íàóêîâî¿ ðîáîòè ³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåòó, ó÷àñòü ó ðîçâ’ÿçàíí³
çàâäàíü ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó êîëåêòèâó óí³âåðñèòåòó;

– çä³éñíåííÿ â³ä ³ìåí³ óí³âåðñèòåòó ì³æíàðîäíîãî íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà
³ çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðåàë³çàö³ÿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ çà
êîðäîíîì;

– ³íôîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ ó ñôåð³ íàóêè ³ òåõí³êè;
– ïðîâåäåííÿ îö³íêè íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ð³âíÿ äîñë³äæåíü, íîâèõ òåõíîëîã³é ³ òåõí³êè,

åêñïåðòèçè âàæëèâèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîåêò³â.
2.2.    Íàóêîâî-äîñë³äíà ÷àñòèíà ïðîâîäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñâî¿õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ëàõ:

íàóêîâî-äîñë³äíîìó ³íñòèòóò³, êîíñòðóêòîðñüêèõ áþðî, íàóêîâî-äîñë³äíèõ â³ää³ëàõ,
ëàáîðàòîð³ÿõ, ñåêòîðàõ, äåðæáþäæåòíèõ ãðóïàõ, òèì÷àñîâèõ êîëåêòèâàõ, ³íæåíåðíèõ,
íàóêîâî-äîñë³äíèõ öåíòðàõ òà â ³íøèõ ï³äðîçä³ëàõ, ÿê³ âèêîíóþòü ðîáîòè íà îñíîâ³
äåðæáþäæåòíîãî ô³íàíñóâàííÿ, ãîñïîäàðñüêèõ äîãîâîð³â, äîãîâîð³â-ï³äðÿä³â òà
äîãîâîð³â íà ïîñëóãè çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì òà â ³íñòèòóòàõ ³ êàôåäðàõ,
ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ñêëàä ÿêèõ âèêîíóº äåðæáþäæåòíó ðîáîòó â ðàìêàõ
³íäèâ³äóàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â.
Äëÿ ïðàâîâîãî, êàäðîâîãî, ãîñïîäàðñüêîãî, ìåòðîëîã³÷íîãî, ³íôîðìàö³éíîãî,
áóõãàëòåðñüêîãî, ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî òà ³íøîãî îáñëóãîâóâàííÿ â ÍÄ×
ñòâîðþþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ñëóæáè òà ôóíêö³îíàëüí³ ï³äðîçä³ëè.
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2.3.     Ê³íöåâèì ðåçóëüòàòîì ä³ÿëüíîñò³ íàóêîâèõ ï³äðîçä³ë³â º íàóêîâî-òåõí³÷íà ïðîäóêö³ÿ,
ùî ðåàë³çóºòüñÿ ÿê òîâàð. Äî íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ â³äíîñÿòüñÿ çàê³í÷åí³
íàóêîâî-äîñë³äí³, äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüê³ òà òåõíîëîã³÷í³ ðîáîòè, âèãîòîâëåí³
äîñë³äí³ çðàçêè àáî ïàðò³¿ âèðîá³â, ïàòåíòè, ë³öåíç³¿, “íîó-õàó”, à òàêîæ íàóêîâî-
òåõí³÷í³ ïîñëóãè ³ âèðîáíè÷à ïðîäóêö³ÿ.

2.4.    Â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íå¿ çàâäàíü ÍÄ× âèêîíóº òàê³ ôóíêö³¿:
2.4.1. Ó ñôåð³ âèêîíàííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ òà ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåíü:
– â³äïîâ³äíî äî îñíîâíèõ íàóêîâèõ íàïðÿì³â óí³âåðñèòåòó òà ïðîô³ëþ ï³äãîòîâêè

ñïåö³àë³ñò³â ðîçðîáëÿº òåìàòè÷í³ ïëàíè ç äåðæáþäæåòíèõ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò,
ÿê³ çàòâåðäæóþòüñÿ ðåêòîðîì óí³âåðñèòåòó òà ïîãîäæóþòüñÿ ç Ì³í³ñòåðñòâîì
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè;

– äàº ïðîïîçèö³¿ äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñàõ êîëåêòèâ³â ÍÄ× óí³âåðñèòåòó äëÿ âèêîíàííÿ
ôóíäàìåíòàëüíèõ òà ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåíü íàóêîâèõ ïðîãðàì, äëÿ âèð³øåííÿ
íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîáëåì íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè òà ðåã³îíó;

– îðãàí³çóº âèêîíàííÿ äîñë³äæåíü ³ ðîçðîáîê íà ñó÷àñíîìó íàóêîâî-òåõí³÷íîìó ð³âí³,
çàáåçïå÷óº âèñîêîåôåêòèâíó êîìåðö³éíó ä³ÿëüí³ñòü ó ðåàë³çàö³¿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿
ïðîäóêö³¿;

– çàáåçïå÷óº â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàìîâíèê³â òà îðãàí³â óïðàâë³ííÿ äåðæàâè ð³âåíü
ÿêîñò³ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ ðîá³ò â³äïîâ³äíî äî
çàòâåðäæåíèõ òåõí³÷íèõ çàâäàííü, êàëåíäàðíèõ ïëàí³â ³ ïðîãðàì;

– çä³éñíþº äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äîñë³äæåíü, ùî ïðîâîäÿòüñÿ, ñâîº÷àñí³ñòü ³
äîñòîâ³ðí³ñòü, ÿêà ïîäàºòüñÿ â îðãàíè äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè;

– çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîãðàì, êîîðäèíàö³éíèõ ïëàí³â òà
çâ³òíîñò³ ç íèõ;

– çä³éñíþº ìàòåð³àëüíå ñòèìóëþâàííÿ çã³äíî ç ïîëîæåííÿì ïðî ïîðÿäîê ïðåì³þâàííÿ
ñï³âðîá³òíèê³â óí³âåðñèòåòó çà ðåçóëüòàòàìè íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ôîíäó
ìàòåð³àëüíîãî çàîõî÷åííÿ;

– çä³éñíþº êîíòðîëü çà ï³äãîòîâêîþ ³ çäà÷åþ ð³÷íèõ çâ³ò³â êàôåäð ³ ³íñòèòóò³â.
2.4.2. Ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ òà ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåíü:
– çä³éñíþº ³íôîðìàö³éíå îáñëóãîâóâàííÿ ³ ðåêëàìó çàâåðøåíèõ äîñë³äæåíü, ùî

âèêîíàí³ â óí³âåðñèòåò³, áåðå ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ ì³æíàðîäíèõ, äåðæàâíèõ,
ãàëóçåâèõ âèñòàâîê, ÿðìàðê³â, êîíôåðåíö³é, ñåì³íàð³â, ³ííîâàö³éíèõ á³ðæ íàóêîâî-
òåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, àóêö³îí³â;

– çä³éñíþº ìàðêåòèíã íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ â Óêðà¿í³ òà çà êîðäîíîì, âèçíà÷àº
ïîïèò íà íå¿ â ð³çíèõ ãàëóçÿõ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, îð³ºíòóº íàóêîâ³ íàïðÿìè
íà ïîòðåáè ðåã³îíó, âèçíà÷àº ôàêòîðè ðîçâèòêó, ïåðñïåêòèâó ñòàá³ëüíîñò³ ïîïèòó
íà ïðîïîíîâàíó óí³âåðñèòåòîì íàóêîâó ïðîäóêö³þ, ãîòóº ïðîïîçèö³¿ ùîäî
âèêîíàííÿ íîâèõ ðîá³ò;

– ïðîâîäèòü ðîáîòó ç ï³äãîòîâêè ðåêîìåíäàö³é äî îôîðìëåííÿ ìàòåð³àë³â íà
ïàòåíòóâàííÿ ³ ïðîäàæ ë³öåíç³é, çä³éñíþº çàõèñò ïð³îðèòåòó ðåçóëüòàò³â íàóêîâèõ
äîñë³äæåíü ³ ðîçðîáîê íà ð³âí³ âèíàõîä³â;

– îðãàí³çóº ðåìîíò, ïðîêàò, ïåðåâ³ðêó êîíòðîëüíî-âèì³ðþâàëüíî¿ òåõí³êè, êîëåêòèâíå
âèêîðèñòàííÿ äîðîãîãî òà óí³êàëüíîãî îáëàäíàííÿ, çàñîá³â îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè;

– çä³éñíþº ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà äîñë³äíî-
êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò ÷åðåç ñèñòåìó äåðæàâíîãî òà ãàëóçåâîãî ïîñòà÷àííÿ â
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îïòîâ³é òîðã³âë³ çà ïðÿìèìè äîãîâîðàìè ç ï³äïðèºìñòâàìè, à òàêîæ øëÿõîì
ïðèäáàííÿ íåîáõ³äíèõ ðåñóðñ³â íà ðèíêó òîâàð³â ³ ïîñëóã;

– çàáåçïå÷óº ïðîäóêö³ºþ âèðîáíè÷î-òåõí³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ íà îñíîâ³ “Ïîëîæåííÿ
ïðî îïòîâó òîðã³âëþ ïðîäóêö³ºþ âèðîáíè÷î-òåõí³÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ».

2.4.3. Ó ñôåð³ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³, ô³íàíñóâàííÿ äîñë³äæåíü, êàäð³â;
– ðîçðîáëÿº øòàòíèé ðîçïèñ ÍÄ×, çàòâåðäæóº êîøòîðèñè âèòðàò íà ïðîâåäåííÿ

äîñë³äæåíü ³ âíîñèòü â íèõ çì³íè;
– îðãàí³çóº êîíêóðñíå çàì³ùåííÿ âàêàíòíèõ ïîñàä ³ àòåñòàö³þ íàóêîâèõ ïðàö³âíèê³â,

³íæåíåðíî-òåõí³÷íîãî ïåðñîíàëó, ³íøèõ ñïåö³àë³ñò³â ÍÄ×;
– ôîðìóº ãîñïðîçðàõóíêîâ³ ôîíäè â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà, ÿê³

ïðèçíà÷åí³ äëÿ:
– îïëàòè ïðàö³ ñï³âðîá³òíèê³â, ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ òà ðîçâèòêó êîëåêòèâó;
– ííîâàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
– çàáåçïå÷åííÿ ñòàá³ëüíîñò³ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïîðÿäîê óòâîðåííÿ ôîíä³â

âèçíà÷àºòüñÿ “Ïîëîæåííÿì ïðî âíóòð³øíüî-ãîñïîäàðñüêèé ðîçðàõóíîê â
óí³âåðñèòåò³”;

– ãîòóº ïðîïîçèö³¿ ó íàïðÿìêó âèòðàò âëàñíèõ êîøò³â ãîñïðîçðàõóíêîâèõ ôîíä³â;
– çä³éñíþº ãîñïäîãîâ³ðí³ â³äíîñèíè ÍÄ× ç ³íøèìè ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè

òà óñòàíîâàìè øëÿõîì óêëàäåííÿ äîãîâîð³â;
– ãîòóº ðàçîì ç êàôåäðàìè ïðîïîçèö³¿ ç ô³íàíñóâàííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðèêëàäíèõ

òà ïîøóêîâèõ ðîá³ò çà ðàõóíîê êîøò³â, ùî âèä³ëÿþòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³
íàóêè Óêðà¿íè, íà êîíêóðñè íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò ç ôîíäó íàóêîâî-òåõí³÷íîãî
òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó óí³âåðñèòåòó;

– îðãàí³çîâóº ðàçîì ç êàôåäðàìè òà ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ÍÄ× íàóêîâó òà
âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ç çàëó÷åííÿì øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â, ïðîôåñîðñüêî-
âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó, íàâ÷àëüíî-äîïîì³æíîãî òà âèðîáíè÷îãî ïåðñîíàëó,
äîêòîðàíò³â, àñï³ðàíò³â, ñòóäåíò³â, à òàêîæ ïðàö³âíèê³â ñòîðîíí³õ îðãàí³çàö³é;

– çä³éñíþº îáë³ê òà êîíòðîëþº ðàçîì ç ï³äðîçä³ëàìè â³äïîâ³äí³ñòü âèêîíàíî¿ ðîáîòè
äî óìîâ ³íäèâ³äóàëüíèõ äîãîâîð³â, ãîòóº äîêóìåíòè äëÿ îïëàòè ïðàöþþ÷èì â
ÍÄ×;

– îðãàí³çîâóº ïîòî÷íèé êîíòðîëü çà ô³íàíñîâèì ñòàíîì òà ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëü-
í³ñòþ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÍÄ×;

– âèêîíóº îðãàí³çàö³éíó ðîáîòó ç³ ñòâîðåííÿ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â, ùî ïðàöþþòü çà
äîãîâîðîì-ï³äðÿäîì. Ïîðÿäîê ðîáîòè ïðàö³âíèê³â çà ï³äðÿäîì âèçíà÷àºòüñÿ
îêðåìèì ïîëîæåííÿì.

2.4.4. Ó ñôåð³ çâ’ÿçêó íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ç íàâ÷àëüíèì ïðîöåñîì:
– îðãàí³çîâóº ó÷àñòü ñòóäåíò³â ó íàóêîâî-äîñë³äí³é ðîáîò³ â óñ³õ ñòðóêòóðíèõ

ï³äðîçä³ëàõ ÍÄ×;
– ñïðèÿº çàëó÷åííþ øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â ÍÄ× äëÿ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè

ñåðåä àñï³ðàíò³â, ñòóäåíò³â;
– íàäàº ñâîþ íàóêîâî-äîñë³äíó òà äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêó áàçó ñòóäåíòàì, àñï³-

ðàíòàì, äîêòîðàíòàì, çäîáóâà÷àì äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü, âèïðîáîâóâàíü, ó
òîìó ÷èñë³ äëÿ âèêîíàííÿ íàóêîâèõ òà äèïëîìíèõ ðîá³ò, íàâ÷àëüíî-äîñë³äíèöüêî¿
ðîáîòè, ïðîõîäæåííÿ óñ³õ âèä³â ïðàêòèêè;

–áåðå ó÷àñòü ó ìîäåðí³çàö³¿ ä³þ÷èõ òà ñòâîðåíí³ íîâèõ íàâ÷àëüíèõ ëàáîðàòîð³é;
– ñïðèÿº âïðîâàäæåííþ âèíàõîä³â ïðàö³âíèê³â óí³âåðñèòåòó â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ;

514



– ïðîâîäèòü ñòóäåíòñüê³ íàóêîâ³ êîíôåðåíö³¿, ñåì³íàðè, êîíêóðñè íà êðàùó ðîáîòó.
2.4.5. Ó ñôåð³ ì³æíàðîäíîãî íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ³ çîâí³øíüî-

åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³:
– çä³éñíþº ó âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ñï³ëüíó ç çàðóá³æíèìè

âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè òà
ïðîìèñëîâèìè ô³ðìàìè ðîçðîáêó íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîåêò³â çà ïð³îðèòåòíèìè
íàïðÿìàìè ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè;

– ðîçðîáëÿº âèñîêîåôåêòèâíó íàóêîâî-òåõí³÷íó ïðîäóêö³þ íà êîìåðö³éí³é îñíîâ³;
– îðãàí³çîâóº ó÷àñòü íàóêîâèõ êîëåêòèâ³â óí³âåðñèòåòó ó ïðåñòèæíèõ ì³æíàðîäíèõ

êîíêóðñàõ òà òåíäåðàõ íà âèêîíàííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîåêò³â;
– îðãàí³çîâóº çàðóá³æí³ ñòàæóâàííÿ â÷åíèõ ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ñï³ëüíèõ äîñë³äæåíü

òà ãëèáîêîãî âèâ÷åííÿ íàóêîâèõ ïðîáëåì;
– ñòâîðþº ñï³ëüí³ íàóêîâ³, íàóêîâî-òåõí³÷í³ ëàáîðàòîð³¿ òà äîñë³äí³ âèðîáíèöòâà,

âèïóñêàº íà ¿õ áàç³ íàóêîì³ñòêó êîíêóðåíòîñïðîìîæíó ïðîäóêö³þ òà íàäàº íàóêîâ³
ïîñëóãè;

– ïðîäàº ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ë³öåíç³¿, “íîó-õàó”, çä³éñíþº âçàºìíå ïîñòà÷àííÿ
íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ íà êîîïåðàòèâí³é îñíîâ³, íàäàº òà îäåðæóº â îðåíäó
îá÷èñëþâàëüíó òåõí³êó, óí³êàëüí³ çàñîáè âèì³ðþâàííÿ, âåðñòàòíå òà òåõíîëîã³÷íå
îáëàäíàííÿ;

– îðãàí³çîâóº øèðîêó ðåêëàìó êðàùèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ðîçðîáîê óí³âåðñèòåòó
íà ñâ³òîâîìó íàóêîâîìó ðèíêó, ó òîìó ÷èñë³ ³ ÷åðåç ñâ³òîâó ³íôîðììåðåæó Internet;

– çàêóïîâóº ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà çàêîðäîííîìó ðèíêó óí³êàëüíó íàóêîâó
àïàðàòóðó, ïðèëàäè òà ìàòåð³àëè, ïðîâîäèòü ìàðêåòèíã, íàäàº êîíñóëüòàö³éí³
ïîñëóãè ç ð³çíèõ ãàëóçåé ä³ÿëüíîñò³;

– çä³éñíþº âçàºìîä³þ ç çàêîðäîííèìè âèùèìè íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè, íàóêîâî-
äîñë³äíèöüêèìè óñòàíîâàìè, íàóêîâî-òåõí³÷íèìè òîâàðèñòâàìè, ïðîìèñëîâèìè
ô³ðìàìè, òâîð÷èìè àñîö³àö³ÿìè, íàóêîâèìè ôîíäàìè òà ³íøèìè òâîð÷èìè òà
âèðîáíè÷èìè îá’ºäíàííÿìè.

3. Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß ÍÀÓÊÎÂÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÍÄ×

3.1.    Ô³íàíñóâàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà íàóêîâî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò çä³éñíþºòüñÿ
çà ðàõóíîê:

– êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó, ùî âèä³ëÿþòüñÿ äëÿ çä³éñíåííÿ â ïåðøî÷åðãîâîìó
ïîðÿäêó ôóíäàìåíòàëüíèõ òà ïîøóêîâèõ, íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, à òàêîæ ðîá³ò, ùî
âèêîíóþòüñÿ â ðàìêàõ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ç ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè;

– êîøò³â, ùî íàä³éøëè çà âèêîíàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò
çà äîãîâîðàìè ç çàìîâíèêàìè, à òàêîæ ðîá³ò, ùî ïîâ’ÿçàí³ ç íàóêîâî-òåõí³÷íîþ
ä³ÿëüí³ñòþ;

– âëàñíèõ êîøò³â, êðåäèò³â òà ³íøèõ äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ, ùî âñòàíîâëåí³ ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì.

3.2.   Ô³íàíñóâàííÿ äîñë³äæåíü ç êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì:
– áàçîâîãî ô³íàíñóâàííÿ ÿê çàñîáó ï³äòðèìêè ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü;
– ö³ëüîâîãî ô³íàíñóâàííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ³ ðîçðîáîê ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â,

íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîãðàì;
– êîíòðàêòíîãî ô³íàíñóâàííÿ îêðåìèõ âàæëèâèõ äîñë³äæåíü ³ ðîçðîáîê, ùî ïðîéøëè

êîíêóðñíèé â³äá³ð.
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3.3.    Íà îñíîâ³ âèêîðèñòàííÿ ðåçóëüòàò³â âèêîíàíèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñë³äæåíü, à
òàêîæ â³äïîâ³äíî äî íàóêîâèõ íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³ òà ïðîô³ëþ ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â
ÍÄ× çä³éñíþº ïðèêëàäí³ äîñë³äæåííÿ, äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüê³ òà òåõíîëîã³÷í³
ðîçðîáêè ïåðåâàæíî íà äîãîâ³ðí³é îñíîâ³ ç êîíêðåòíèìè çàìîâíèêàìè øëÿõîì
âèêîðèñòàííÿ ðèíêîâèõ ìåõàí³çì³â ³ äåðæàâíîãî ñòèìóëþþ÷îãî âïëèâó.
Ãîñïîäàðñüê³ äîãîâîðè óêëàäàþòüñÿ òàêîæ íà ïðîâåäåííÿ ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ ç âïðî-
âàäæåííÿì ðåçóëüòàò³â ðàí³øå çàâåðøåíèõ äîñë³äæåíü òà ðîçðîáëåíèõ â
óí³âåðñèòåò³ âèíàõîä³â íà âèðîáíèöòâî òà ïîñòàâêó íàóêîì³ñòêî¿, ìàëîòîííàæíî¿ òà
ìàëîñåð³éíî¿ ïðîäóêö³¿, ðîçðîáêó ïðîãðàìíèõ çàñîá³â òà íàäàííÿ íàóêîâî-
âèðîáíè÷èõ ïîñëóã.

3.4.     Îñíîâîþ âçàºìîâ³äíîñèí ï³äðîçä³ë³â ÍÄ× ç çàìîâíèêàìè º äîãîâ³ð, ÿêèé º îñíîâíèì
ïðàâîâèì òà ô³íàíñîâèì äîêóìåíòîì, ùî ðåãóëþº â³äíîøåííÿ âèêîíàâöÿ òà
çàìîâíèêà íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿ òà âèçíà÷àº åêîíîì³÷íó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
âçÿò³ çîáîâ’ÿçàííÿ òà ¿õ âèêîíàííÿ, íåçàëåæíî â³ä éîãî âàðòîñò³ òà ïðåäìåòà.
Ïîðÿäîê òà óìîâè óêëàäàííÿ äîãîâîð³â ³ç çàìîâíèêàìè ðåãëàìåíòóþòüñÿ ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì.

3.5.   ÍÄ× â³ä ³ìåí³ óí³âåðñèòåòó º ãàðàíòîì äîãîâ³ðíèõ çîáîâ’ÿçàíü, âçÿòèõ íà ñåáå
ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè.

3.6.      Êîìïåíñàö³ÿ óí³âåðñèòåòîì çáèòê³â, çàâäàíèõ ³íøèì îðãàí³çàö³ÿì òà äåðæàâ³, îïëàòó
øòðàô³â òà ³íøèõ ñàíêö³é, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì, ïðîâîäèòüñÿ çà ðàõóíîê
êîøò³â ï³äðîçä³ë³â-âèíóâàòö³â.

3.7.    Ãîñïðîçðàõóíêîâà ä³ÿëüí³ñòü íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ÷àñòèíè çàãàëîì òà ¿¿ ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â, çîêðåìà, âèçíà÷àºòüñÿ “Ïîëîæåííÿì ïðî âíóòð³øíüîãîñïîäàðñüêèé
ðîçðàõóíîê”, ÿêå çàòâåðäæóºòüñÿ ðåêòîðîì óí³âåðñèòåòó.

4. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ² ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ä²ßËÜÍ²ÑÒÞ ÍÄ×

4.1.    Ñòðóêòóðà íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ÷àñòèíè ðîçðîáëÿºòüñÿ ïðîðåêòîðîì ç íàóêîâî¿ ðî-
áîòè. Ï³ñëÿ îáãîâîðåííÿ íà íàóêîâî-òåõí³÷í³é ðàä³ (ÍÒÐ) ðåêîìåíäóºòüñÿ äëÿ
çàòâåðäæåííÿ ðåêòîðîì óí³âåðñèòåòó.
Ñòðóêòóðíà ñõåìà âñòàíîâëþº ñêëàä ôóíêö³îíàëüíèõ ï³äðîçä³ë³â óïðàâë³ííÿ ÍÄ×
óí³âåðñèòåòó ³ ôóíêö³îíàëüí³ çâ’ÿçêè ì³æ ï³äðîçä³ëàìè ³ êåð³âíèöòâîì ÍÄ×.

4.2.    Îñíîâíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ÍÄ× º:
– íàóêîâî-äîñë³äí³ ëàáîðàòîð³¿ êàôåäð;
– íàóêîâî-äîñë³äíèé ³íñòèòóò (ÍÄÊ² ÅËÂ²Ò);
– êîíñòðóêòîðñüê³ áþðî òà íàóêîâî-äîñë³äí³ öåíòðè;
– íàóêîâî-äîñë³äí³ â³ää³ëè, ñåêòîðè;
– äåðæáþäæåòí³ ãðóïè êàôåäð;
– ãàëóçåâ³ íàóêîâî-äîñë³äí³ ëàáîðàòîð³¿;
– òèì÷àñîâ³ òâîð÷³ êîëåêòèâè;
– ñï³ëüí³ íàóêîâî-äîñë³äí³ ëàáîðàòîð³¿ ç àêàäåì³÷íèìè ³ ãàëóçåâèìè óñòàíîâàìè òà

ï³äïðèºìñòâàìè;
– íàóêîâî-âèðîáíè÷³ ï³äðîçä³ëè: â³ää³ë îðãàí³çàö³¿ äåðæáþäæåòíèõ òà ãîñïäîãîâ³ðíèõ

ðîá³ò, â³ää³ë ñòàíäàðòèçàö³¿, ìåòðîëîã³¿ òà ñåðòèô³êàö³¿, ãàëóçåâà ëàáîðàòîð³ÿ
ì³æíàðîäíîãî íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà;
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– ôóíêö³îíàëüí³ ï³äðîçä³ëè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü íîðìàëüíó ðîáîòó íàóêîâèõ ³ íàóêîâî-
äîñë³äíèõ ï³äðîçä³ë³â: â³ää³ë çàõèñòó ³íôîðìàö³¿, â³ää³ë îðãàí³çàö³¿ ïðàö³ òà
çàðïëàòè, áóõãàëòåð³ÿ ÍÄ×, ãðóïà êàäð³â ³ êàíöåëÿð³¿, ãðóïà ïàòåíòíî-
³íôîðìàö³éíî¿ ðîáîòè, ³íø³ ãðóïè óïðàâë³ííÿ (çã³äíî ç äîäàòêîì – ñòðóêòóðà
ÍÄ×).

4.3.     Îñíîâíîþ ëàíêîþ â îðãàí³çàö³¿ ãîñïðîçðàõóíêîâèõ âçàºìîâ³äíîñèí º ñòðóêòóðíèé
ï³äðîçä³ë ÍÄ×. Êåð³âíèê ï³äðîçä³ëó íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàóêîâèé ð³âåíü ³
ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ï³äðîçä³ëó
âèçíà÷àºòüñÿ “Ïîëîæåííÿì ïðî âíóòð³øíüîãîñïîäàðñüêèé ðîçðàõóíîê”.

4.4.   Ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ÍÄ× ñòâîðþþòüñÿ ³ ë³êâ³äóþòüñÿ íàêàçàìè ðåêòîðà ³
çíàõîäÿòüñÿ â áåçïîñåðåäíüîìó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ó ïðîðåêòîðà ç íàóêîâî-äîñë³äíî¿
ðîáîòè.

4.5.    Ó ðàç³ âèêîíàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò â÷åíèìè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, àáî äëÿ
åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ óí³êàëüíîãî òà äîðîãîãî îáëàäíàííÿ â ñêëàä³ ÍÄ×
ìîæóòü óòâîðþâàòèñÿ ì³æ³íñòèòóòñüê³ ëàáîðàòîð³¿.

4.6.    Ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ÍÄ× ïðàöþþòü íà óìîâàõ âíóòð³øíüîãî ãîñïðîçðàõóíêó.
Äëÿ âèêîíàííÿ ñï³ëüíèõ ðîá³ò ó ð³çíèõ ï³äðîçä³ëàõ çàêëþ÷àþòüñÿ êîìïëåêñí³
äîãîâîðè.

4.7.     ÍÄ× î÷îëþºòüñÿ êåð³âíèêîì ÍÄ× – ïðîðåêòîðîì ç íàóêîâî¿ ðîáîòè, ÿêèé çä³éñíþº
çàãàëüíå êåð³âíèöòâî ¿¿ ä³ÿëüí³ñòþ, çàáåçïå÷óº äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ ³ äåðæàâíî¿
äèñöèïë³íè, çàêëþ÷àº â³ä ³ìåí³ óí³âåðñèòåòó ãîñïîäàðñüê³ äîãîâîðè íà âèêîíàííÿ
íàóêîâî-äîñë³äíèõ, ïðîåêòíèõ, êîíñòðóêòîðñüêèõ ³ òåõíîëîã³÷íèõ ðîá³ò, íà
âèêîíàííÿ âèïðîáóâàííÿ ³ ïîñòàâêó äîñë³äíèõ çðàçê³â ³ ïàðò³é âèðîá³â, íà íàäàííÿ
íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïîñëóã, íà âèêîíàííÿ, ³íøèõ ðîá³ò ç ïðîô³ëþ ä³ÿëüíîñò³ ÍÄ×,
çàòâåðäæóº ïëàíè òà çâ³òè ç äåðæáþäæåòíèõ ðîá³ò. Ñëóæáîâ³ îáîâ’ÿçêè ïðîðåêòîðà
ç íàóêîâî¿ ðîáîòè âèçíà÷àþòüñÿ ðåêòîðîì óí³âåðñèòåòó â ïîñàäîâ³é ³íñòðóêö³¿.

4.8.   Îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ ÍÄ× ïîêëàäàºòüñÿ íà çàñòóïíèê³â êåð³âíèêà
ÍÄ× – çàñòóïíèê³â ïðîðåêòîðà ç íàóêîâî¿ ðîáîòè ³ íà êåð³âíèê³â â³äïîâ³äíèõ
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÍÄ×. Êîìïåòåíö³ÿ çàñòóïíèê³â ïðîðåêòîðà âñòàíîâ-
ëþºòüñÿ ïðîðåêòîðîì ç íàóêîâî¿ ðîáîòè. Çàñòóïíèêè ïðîðåêòîðà â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ä³þòü â³ä ³ìåí³ ÍÄ×, ïðåäñòàâëÿþòü ¿¿ â ³íøèõ îðãàí³çàö³ÿõ ³ óñòàíîâàõ
áåç äîâ³ðåíîñò³.

4.9.   Íàóêîâå êåð³âíèöòâî íàóêîâî-äîñë³äíèìè ï³äðîçä³ëàìè ÍÄ× çä³éñíþºòüñÿ, ÿê
ïðàâèëî,  çàâ³äóâà÷àìè êàôåäð, ïðîôåñîðàìè ³ äîöåíòàìè. Êåð³âíèêàìè
ãîñïäîãîâ³ðíèõ òà äåðæáþäæåòíèõ òåì º øòàòí³ ñï³âðîá³òíèêè àáî ñóì³ñíèêè, ÿê³,
ÿê ïðàâèëî, ìàþòü â÷åí³ ñòóïåí³ ³ çâàííÿ.

4.10.  Êåð³âíèêè ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÍÄ× (çàâ³äóâà÷³ êàôåäð, ëàáîðàòîð³é, íàóêîâ³
êåð³âíèêè) â³äïîâ³äàþòü çà ñâîþ ðîáîòó: ð³âåíü ³ ÿê³ñòü âèêîíóâàíèõ ðîá³ò, çà
ñâîº÷àñíå îôîðìëåííÿ ³ ïåðåîôîðìëåííÿ òðóäîâèõ óãîä ³ç ñï³âðîá³òíèêàìè
â³äïîâ³äíî äî Êîäåêñó çàêîíó Óêðà¿íè ïðî ïðàöþ, çà ô³íàíñîâèé ñòàí ó ï³äðîçä³ëàõ
òîùî. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ óìîâ òåõí³÷íîãî çàâäàííÿ íà ãîñïäîãîâ³ðíó
òà äåðæáþäæåòíó ðîáîòó, ¿¿ ìàéíîâèé òà ô³íàíñîâèé ñòàí íåñå êåð³âíèê òåìè.

4.11. Â³äíîøåííÿ ì³æ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ÍÄ× áóäóþòüñÿ íà óìîâàõ
îáîâ’ÿçêîâîãî ³ ÿê³ñíîãî âèêîíàííÿ ïîñàäîâèõ ôóíêö³é çã³äíî ç ïîñàäîâèìè
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³íñòðóêö³ÿìè. Â³ää³ëè ìîæóòü âèêîíóâàòè ðîáîòè òà çä³éñíþâàòè ïîñëóãè íà
äîãîâ³ðí³é îñíîâ³.

4.12.  Îñíîâí³ íàóêîâ³ ³ íàóêîâî-îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåòó ðîçãëÿäàº
íàóêîâî-òåõí³÷íà ðàäà, à òàêîæ Â÷åíà ðàäà óí³âåðñèòåòó çã³äíî ç ñòàòóòîì. Ñêëàä
íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ðàäè ³ ïîëîæåííÿ ïðî íå¿ çàòâåðäæóºòüñÿ ðåêòîðîì.

4.13.  Ó ñâî¿é ðîáîò³ óïðàâë³ííÿ ÍÄ× çâ³òóºòüñÿ ïåðåä ðåêòîðîì òà Â÷åíîþ ðàäîþ
óí³âåðñèòåòó, äåðæàâíèìè îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ òà ñòàòèñòèêè.
Îáãîâîðåííÿ îäåðæàíèõ ðåçóëüòàò³â ç íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà äîñë³äíî-
êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò çä³éñíþºòüñÿ íà çàñ³äàííÿõ êàôåäð, ðàäàõ ôàêóëüòåò³â,
Íàóêîâî-òåõí³÷í³é ðàä³ óí³âåðñèòåòó ç çàëó÷åííÿì ïðîâ³äíèõ â÷åíèõ òà ïðàö³âíèê³â
ïðîìèñëîâîñò³.

4.14.  Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó ìîæå íàäàòè ÍÄ× äîäàòêîâ³ ïðàâà â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿
óí³âåðñèòåòó, íåîáõ³äí³ äëÿ âèêîíàííÿ ïîñòàâëåíèõ ïåðåä íåþ çàâäàíü.

4.15.  Ç îêðåìèõ íàïðÿì³â ä³ÿëüí³ñòü ÍÄ× âèçíà÷àºòüñÿ îêðåìèìè ïîëîæåííÿìè, ùî
çàòâåðäæóþòüñÿ ðåêòîðîì óí³âåðñèòåòó çà ðåêîìåíäàö³ºþ Â÷åíî¿ ðàäè
óí³âåðñèòåòó.

5. ÐÅÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÒÀ Ë²ÊÂ²ÄÀÖ²ß ÍÄ×

5.1.    Ðåîðãàí³çàö³ÿ îêðåìèõ ï³äðîçä³ë³â ÍÄ× òà ñòðóêòóðè ¿¿ óïðàâë³ííÿ çä³éñíþºòüñÿ çà
íàêàçîì ðåêòîðà óí³âåðñèòåòó.

5.2.   Ñòâîðåííÿ, ðåîðãàí³çàö³ÿ òà ë³êâ³äàö³ÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ÷àñòèíè çä³éñíþºòüñÿ
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè çà ïîäàííÿì Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”.
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ÏÎËÎÆÅÍÍß
ÏÐÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÓ ÐÀÄÓ

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ
“ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ”

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß
1.1.  Íàóêîâî-òåõí³÷íà ðàäà (ÍÒÐ) Óí³âåðñèòåòó îðãàí³çîâóºòüñÿ çã³äíî ç Ïîëîæåííÿì

ïðî íàóêîâî-äîñë³äíó ÷àñòèíó Íàö³îíàëüíîãî Óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”.
1.2.  Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ÍÒÐ êåðóºòüñÿ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, íàêàçàìè Ì³í³ñòåðñòâà

îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, Ñòàòóòîì Óí³âåðñèòåòó, Ïîëîæåííÿì ïðî íàóêîâî-äîñë³äíó
÷àñòèíó Óí³âåðñèòåòó òà öèì  Ïîëîæåííÿì.

1.3.  Íàóêîâî-òåõí³÷íà ðàäà Óí³âåðñèòåòó º íàóêîâî-êîíñóëüòàö³éíèì ³ äîðàä÷èì îðãàíîì
ðåêòîðàòó. Ðåêîìåíäàö³¿ òà âèñíîâêè ÍÒÐ º îñíîâîþ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ðåêòîðîì
òà ïðîðåêòîðîì ç íàóêîâî¿ ðîáîòè, âèäàííÿ íàêàç³â ³ ðîçïîðÿäæåíü â Óí³âåðñèòåò³.

1.4.  Íàóêîâî-òåõí³÷íà ðàäà Óí³âåðñèòåòó ôîðìóºòüñÿ ç âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ íàóêîâö³â
Óí³âåðñèòåòó ³ çàòâåðäæóºòüñÿ íàêàçîì ðåêòîðà òåðì³íîì íà ï’ÿòü ðîê³â.

2. ÎÑÍÎÂÍ² ÇÀÂÄÀÍÍß ² ÔÓÍÊÖ²¯
ÍÀÓÊÎÂÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÎ¯ ÐÀÄÈ

2.1.  Àíàë³ç òà êîîðäèíàö³ÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â Óí³âåðñèòåò³ çà ïð³îðèòåòíèìè
íàïðÿìàìè ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè Óêðà¿íè.

2.2.  Ï³äãîòîâêà ³ çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî âèð³øåííÿ íàéâàæëèâ³øèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ
ïðîáëåì, âèçíà÷åíèõ äåðæàâíèìè ö³ëüîâèìè íàóêîâî-òåõí³÷íèìè ïðîãðàìàìè
ãàëóçåâîãî õàðàêòåðó, ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, êîîðäèíàö³éíèìè
ïëàíàìè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, à òàêîæ ðåã³îíàëüíèìè íàóêîâî-
òåõí³÷íèìè ïðîãðàìàìè ³ ïëàíàìè.

2.3. Ðîçðîáëåííÿ Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó ôóíäàìåíòàëüíèõ òà ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåíü Óí³âåðñèòåòó
ç âèçíà÷åííÿ ïåðñïåêòèâíèõ (ñòðàòåã³÷íèõ) íàïðÿì³â òà íàéáëèæ÷èõ çàâäàíü.

2.4. Ñïðèÿííÿ êîìïëåêñíîñò³ âèð³øåííÿ íàóêîâèõ òà íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîáëåì íàóêîâèìè
ï³äðîçä³ëàìè Óí³âåðñèòåòó;

2.5. Êîíêóðñíîãî â³äáîðó ïðîåêò³â íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ³ ðîçðîáîê, ùî âèêî-íóâàòèìóòüñÿ
çà ðàõóíîê âèäàòê³â çàãàëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî áþäæåòó òà çàòâåðäæåííÿ
òåìàòè÷íîãî ïëàíó ôóíäàìåíòàëüíèõ òà ïðèêëàäíèõ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò.

2.6.  Àíàë³ç ï³äñóìê³â íàóêîâî¿ òà íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà  ð³ê, ñòàíó âèêîíàííÿ
íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò, ùî ô³íàíñóþòüñÿ çà ðàõóíîê çàãàëüíîãî ôîíäó äåðæàâíîãî
áþäæåòó, ãðàíò³â, äîñë³äæåíü ³ ðîçðîáîê, ÿê³ âèêîíóþòüñÿ íàóêîâèìè, íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèìè ïðàö³âíèêàìè,  ìîëîäèìè ó÷åíèìè, äîêòîðàíòàìè òà  àñï³ðàíòàìè.
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2.7. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì ì³æíàðîäíèõ óãîä òà êîíòðàêò³â.
2.8. Àíàë³ç ³ êîîðäèíàö³ÿ ä³ÿëüíîñò³  ðåäêîëåã³é Â³ñíèêà Óí³âåðñèòåòó.
2.9. Ôîðìóâàííÿ  ð³÷íîãî ïëàíó âèäàííÿ ìîíîãðàô³é òà ïîäàííÿ ïðîïîçèö³é íà

çàòâåðäæåííÿ ðåêòîðó ùîäî ô³íàíñóâàííÿ àáî â³äøêîäóâàííÿ çàòðàò íà âèäàííÿ
ìîíîãðàô³é çà ðàõóíîê êîøò³â Íàö³îíàëüíîãî Óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”.

2.10. Çä³éñíåííÿ àòåñòàö³¿ äîêòîðàíò³â òà çàñëóõîâóâàííÿ çâ³ò³â ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðàöþ-
þòü íàä âèêîíàííÿì äèñåðòàö³éíèõ ðîá³ò íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ äîêòîðà
íàóê çã³äíî ç “Êîìïëåêñíîþ ïðîãðàìîþ ï³äãîòîâêè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ òà íàóêîâèõ
êàäð³â”.

2.11. Àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ ñïåö³àë³çîâàíèõ â÷åíèõ ðàä ç çàõèñòó äèñåðòàö³é.
2.12. Çàñëóõîâóâàííÿ çâ³ò³â äèðåêòîð³â ³íñòèòóò³â ùîäî ñòàíó ï³äãîòîâêè êàäð³â âèùî¿

êâàë³ô³êàö³¿ òà åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó; ðîçðîáëåííÿ
ðåêîìåíäàö³é äëÿ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ ï³äãîòîâêè íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â
â Óí³âåðñèòåò³.

2.13. Çàñëóõîâóâàííÿ çâ³ò³â äèðåêòîð³â ³íñòèòóò³â ïðî õ³ä âèêîíàííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü
â ³íñòèòóòàõ.

2.14. Àíàë³ç ðåçóëüòàò³â âèêîíàííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ñòóäåíòàìè Óí³âåðñèòåòó.
2.15. Àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ÷àñòèíè.
2.16. Îðãàí³çàö³ÿ àòåñòàö³¿ íàóêîâèõ ï³äðîçä³ë³â òà âèêîíàâö³â íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò.
2.17. Àòåñòàö³ÿ íàóêîâèõ ðîá³ò ñòèïåíä³àò³â Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.
2.18. Âèñóíåííÿ êàíäèäàòóð äëÿ ïðèñâîºííÿ äåðæàâíèõ íàãîðîä, ïðèçíà÷åííÿ äåðæàâíèõ

ñòèïåíä³é âèäàòíèì ä³ÿ÷àì îñâ³òè ³ íàóêè .
2.19. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî ñêåðóâàííÿ êðàùèõ çàâåðøåíèõ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò

äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñàõ íà çäîáóòòÿ Äåðæàâíèõ ïðåì³é ó ãàëóç³ íàóêè òà òåõí³êè,
ùîð³÷íèõ ïðåì³é Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â ãàëóç³ íàóêè ³ òåõí³êè, ïðåì³é ³ìåí³ âèäàòíèõ
ó÷åíèõ, ãðàíò³â, à òàêîæ íà êîíêóðñè, ùî ïðîâîäÿòüñÿ Íàö³îíàëüíîþ Àêàäåì³ºþ
íàóê Óêðà¿íè, Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè.

2.20. Ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ïðî ïðèçíà÷åííÿ ãðàíò³â Óí³âåðñèòåòó ìîëîäèì ó÷åíèì.

3. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÎ¯ ÐÀÄÈ

3.1. Äî ñêëàäó íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ðàäè âõîäÿòü:
– ãîëîâà ÍÒÐ – ðåêòîð Óí³âåðñèòåòó,
– äâà çàñòóïíèêè ãîëîâè ÍÒÐ,
– â÷åíèé ñåêðåòàð ÍÒÐ – ñåêðåòàð íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ÷àñòèíè;
– ïðåäñòàâíèêè íàóêîâèõ ï³äðîçä³ë³â Óí³âåðñèòåòó, ùî ïðàöþþòü çà

ïð³îðèòåòíèìè íàïðÿìàìè  íàóêè ³ òåõí³êè.

4. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÎÁÎÒÈ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÒÅÕÍ²×ÍÎ¯ ÐÀÄÈ

4.1. Çàñ³äàííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ðàäè ïðîâîäÿòüñÿ ãîëîâîþ àáî, çà éîãî äîðó÷åííÿì,
îäíèì ³ç çàñòóïíèê³â, íå ìåíøå í³æ îäèí ðàç íà ì³ñÿöü.

4.2. Ïëàí ðîáîòè ÍÒÐ ñêëàäàºòüñÿ íà ï³âð³÷÷ÿ ³ çàòâåðäæóºòüñÿ ãîëîâîþ ÍÒÐ.
4.3. Äëÿ ï³äãîòîâêè òà ðîçãëÿäó îêðåìèõ  ïèòàíü ãîëîâà ÍÒÐ ìîæå ñòâîðþâàòè êîì³ñ³¿ ç

÷ëåí³â ÍÒÐ òà ³íøèõ íàóêîâö³â.
4.4. Ð³øåííÿ  ÍÒÐ  ïðèéìàþòüñÿ çà íàÿâíîñò³ êâîðóìó (á³ëüøå â³ä ïîëîâèíè ÷ëåí³â

ÍÒÐ â³ä ñêëàäó çã³äíî ³ç íàêàçîì) ó ðåçóëüòàò³ â³äêðèòîãî ãîëîñóâàííÿ ïðîñòîþ
á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â.

4.5. Ð³øåííÿ ÍÒÐ îôîðìëÿþòüñÿ ó âèãëÿä³ âèòÿã³â ç  ïðîòîêîëó.
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ÏÎËÎÆÅÍÍß
ïðî íàóêîâó øêîëó

â Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1.      Íàóêîâà øêîëà – öå íåôîðìàëüíèé óñòàëåíèé ïðîôåñ³éíèé íàóêîâèé êîëåêòèâ, ÿêèé
ñôîðìóâàâñÿ çà ïåâíèé ïåð³îä íàóêîâöÿìè ï³ä êåð³âíèöòâîì ó÷åíîãî-ë³äåðà,
³íòåðåñè ÿêèõ ñïðÿìîâàí³ íà âèð³øåííÿ äîâãîòðèâàëèõ àêòóàëüíèõ ïðîáëåì çà
ïåâíèì íàóêîâèì íàïðÿìîì, ìàº ÷³òêî ñôîðìóëüîâàí³ ìåòó ³ î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, îòðèìóº íàóêîâ³ ðåçóëüòàòè, ùî âèçíàþòüñÿ ÿê â Óêðà¿í³,
òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè.

1.2.     Îñíîâíèìè îçíàêàìè íàóêîâî¿ øêîëè º:
– íàÿâí³ñòü òà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ñó÷àñíîãî ïåðñïåêòèâíîãî íàïðÿìó â íàóö³;
– ñï³ëüí³ñòü îñíîâíîãî êîëà çàâäàíü, ÿê³ ðîçâ’ÿçóþòüñÿ â øêîë³, äëÿ âñ³õ ¿¿

ïðåäñòàâíèê³â;
– ñï³ëüí³ñòü ïðèíöèï³â ³ ìåòîäîëîã³¿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ó ðîçâ’ÿçàíí³ ïîñòàâëåíèõ

çàâäàíü;
– ï³äãîòîâêà àñï³ðàíò³â, ñóïðîâ³ä ìîëîäèõ â÷åíèõ ó ¿õ íàóêîâ³é òâîð÷îñò³ ÷åðåç

áåçïîñåðåäí³é ³ òðèâàëèé íàóêîâèé êîíòàêò êåð³âíèêà øêîëè òà éîãî ó÷í³â.
1.3.     Íàóêîâà øêîëà î÷îëþºòüñÿ çàñíîâíèêîì íàóêîâîãî íàïðÿìó ÷è îäíèì ç éîãî ó÷í³â

(ïîñë³äîâíèê³â), íàóêîâ³ çäîáóòêè ÿêîãî âèçíàí³ íàóêîâîþ ãðîìàäñüê³ñòþ, ÿêèé
êîîðäèíóº äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü, ñïðÿìîâàíó íà ðîçâ’ÿçàííÿ íàóêîâèõ ïðîáëåì.

1.4.      Íàóêîâà øêîëà º ñåðåäîâèùåì ï³äãîòîâêè êàäð³â âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿ öüîãî íàóêîâîãî
íàïðÿìó (êàíäèäàò³â òà äîêòîð³â íàóê).

1.5.    Ñòàòóñ íàóêîâî¿ øêîëè íàäàº Â÷åíà ðàäà óí³âåðñèòåòó çà ïîäàííÿì Â÷åíî¿ ðàäè
³íñòèòóòó.

2. ÇÀÂÄÀÍÍß ÍÀÓÊÎÂÎ¯ ØÊÎËÈ

2.1.    Îñíîâíèì çàâäàííÿì íàóêîâî¿ øêîëè º ôîðìóâàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî
âèêîðèñòàííÿ  ïîòóæíîãî íàóêîâîãî ïîòåíö³àëó ³ç äîêòîð³â òà êàíäèäàò³â íàóê, ùî
âèêîíóþòü íàóêîâ³ òà íàóêîâî-äîñë³äí³ ðîáîòè çà íàïðÿìîì äàíî¿ øêîëè.

2.2.   Êîëåêòèâ íàóêîâî¿ øêîëè ï³äòðèìóº òà ïðîäîâæóº íàóêîâ³ òðàäèö³¿ çàñíîâíèê³â
øêîëè.

2.3.    Îñíîâíèìè äîðîáêàìè øêîëè ââàæàþòüñÿ:
– çì³ñò òà ðåçóëüòàòè íàéâàæëèâ³øèõ äîñë³äæåíü ó âèçíà÷åíîìó íàóêîâîìó íàïðÿìó;
– íàóêîâ³ âèäàííÿ (ìîíîãðàô³¿, íàóêîâ³ çá³ðíèêè, íàóêîâ³ ñòàòò³);
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– íàâ÷àëüí³ âèäàííÿ (ï³äðó÷íèêè òà ïîñ³áíèêè);
– ïóáë³÷íå âèçíàííÿ äîñÿãíåíü ïðåäñòàâíèê³â øêîëè (ïðåì³¿, ïåðåìîãè ó êîíêóðñàõ,

ãðàíòè, ìåäàë³, äèïëîìè, ³íø³ íàãîðîäè, ïóáë³êàö³¿ ó ðåéòèíãîâèõ æóðíàëàõ,
÷ëåíñòâî ó êîì³òåòàõ íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ òà ðåäàêö³éíèõ
êîëåã³ÿõ íàóêîâèõ æóðíàë³â ³ çá³ðíèê³â òîùî);

– çàëó÷åííÿ äî íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà íàïðÿìîì øêîëè ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â,
äîêòîðàíò³â;

– ó÷àñòü ïðåäñòàâíèê³â øêîëè ó ðîáîò³ ñïåö³àë³çîâàíèõ ðàä ç çàõèñòó êàíäèäàòñüêèõ
òà äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³é;

– îïîíóâàííÿ äèñåðòàö³éíèõ ðîá³ò çà öèì íàóêîâèì íàïðÿìîì òà ðîáîòà ó ñêëàä³
åêñïåðòíèõ ðàä ÂÀÊ Óêðà¿íè.

2.4.   Íàóêîâà øêîëà ³í³ö³þº òà çä³éñíþº íàóêîâî-îðãàí³çàö³éíó ðîáîòó ç ïðîâåäåííÿ
ì³æíàðîäíèõ òà äåðæàâíèõ êîíôåðåíö³é, ñèìïîç³óì³â, íàóêîâèõ ñåì³íàð³â çà öèì
íàïðÿìîì.

3. ÏÐÀÂÀ ² ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ
ÍÀÓÊÎÂÎ¯ ØÊÎËÈ

3.1.   Ïðåäñòàâëÿòè óí³âåðñèòåò íà äåðæàâíîìó òà ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ ï³ä ÷àñ
îáãîâîðåííÿ ïðîáëåì çà íàóêîâèì íàïðÿìîì øêîëè.

3.2.    Ïîäàâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ôîðìóâàííÿ äåðæàâíèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîãðàì òà
ïðîãðàì íàóêîâèõ äîñë³äæåíü óí³âåðñèòåòñüêîãî ð³âíÿ.

3.3.     Áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ êîîðäèíàö³éíèõ, ïðîáëåìíèõ, ñïåö³àë³çîâàíèõ ðàä òà Â÷åí³é
ðàä³ óí³âåðñèòåòó ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ íàóêîâèõ íàïðÿì³â
øêîëè.

3.4.      Ïðîïàãóâàòè äîñÿãíåííÿ íàóêîâî¿ øêîëè íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ
êîøò³â äëÿ ðîçâèòêó äîñë³äíèöüêî¿ áàçè òîãî ï³äðîçä³ëó, â ìåæàõ ÿêîãî ôóíêö³îíóº
íàóêîâà øêîëà.

3.5.    Êåð³âíèê òà íàóêîâö³ íàóêîâî¿ øêîëè çîáîâ’ÿçàí³ ñêåðîâóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà
ïåâíèé ðîçâèòîê íàóêîâèõ ³äåé, çì³öíåííÿ êàäðîâîãî ïîòåíö³àëó, ñòâîðåííÿ òâîð÷î¿
àòìîñôåðè â êîëåêòèâ³.
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ÒÈÌ×ÀÑÎÂÅ ÏÎËÎÆÅÍÍß
 ïðî êîíêóðñ íàóêîâèõ ðîá³ò Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó

“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â
äåðæàâíîãî áþäæåòó Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1.  Òèì÷àñîâå ïîëîæåííÿ âñòàíîâëþº óìîâè, ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâå-äåííÿ
êîíêóðñó ïðîåêò³â ç ôóíäàìåíòàëüíèõ òà ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåíü íà äåðæáþäæåòíå
ô³íàíñóâàííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ó Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³
“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” òà íà ³íø³ äæåðåëà ô³íàíñóâàííÿ.

1.2.  Íîðìàòèâíîþ îñíîâîþ öüîãî ïîëîæåííÿ º ð³øåííÿ Êîëåã³¿ Ì³íîñâ³òè Óêðà¿íè â³ä
28.07.93 ð. “Ïðî ïðèíöèïè ô³íàíñóâàííÿ; åêñïåðòèçè òà êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì
íàóêîâèõ ðîá³ò”, çã³äíî ç ÿêèì äåðæáþäæåòí³ êîøòè íà ïðîâåäåííÿ íàóêîâî-
äîñë³äíèõ òà äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò (äåðæáþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ)
âèä³ëÿþòüñÿ âèùèì çàêëàäàì îñâ³òè íà îñíîâ³ àíàë³çó ¿õ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî
ïîòåíö³àëó, åôåêòèâíîñò³ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò.

1.3.    Äåðæáþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ ìîæå òàêîæ âèä³ëÿòèñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè íà îñíîâ³ êîíêóðñíîãî â³äáîðó òà åêñïåðòèçè ïðîïîçèö³é âèùèõ çàêëàä³â
îñâ³òè ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â íà âèêîíàííÿ íàö³îíàëüíèõ, äåðæàâíèõ,
ì³æäåðæàâíèõ, ãàëóçåâèõ òà ðåã³îíàëüíèõ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ ïðîãðàì. Ó öüîìó
âèïàäêó êîíêóðñíèé â³äá³ð òà ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêò³â çä³éñíþºòüñÿ Äåïàðòàìåíòîì
íàóêè ³ òåõíîëîã³é Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè.

1.4.   Ìåòîþ êîíêóðñó º çàëó÷åííÿ íàóêîâèõ êîëåêòèâ³â óí³âåðñèòåòó äî ðîçâ’ÿçàííÿ
ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðîáëåì, ðîçâèòêó íàóêîâèõ øê³ë, ðîçðîáêè êîíêóðåí-
òîñïðîìîæíî¿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿, çìåíøåííÿ â³äòîêó êðàùèõ íàóêîâö³â
òà îá’ºêò³â ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³, ï³äâèùåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà àêòóàëüí³ñòü,
åôåêòèâí³ñòü ³ ð³âåíü íàóêîâèõ äîñë³äæåíü.

1.5.  Âíóòð³øí³é êîíêóðñ íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà äîñë³äíî-êîíñòðóê-òîðñüêèõ ðîá³ò
ïðîâîäèòüñÿ ç ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè (äîäàòîê 1).

2. ÏÎÐßÄÎÊ ÒÀ ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ

2.1.   Êîíêóðñ ìàº â³äêðèòèé õàðàêòåð òà ïðîâîäèòüñÿ ç óðàõóâàííÿì âèä³ëåíîãî Ì³-
í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ô³íàíñóâàííÿ.

2.2.    Ó êîíêóðñ³ ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü íàóêîâ³ êîëåêòèâè, ÿê³ ìàþòü íàóêîâèé äîðîáîê,
ùî äàº çìîãó îö³íèòè ïåðñïåêòèâí³ñòü, åôåêòèâí³ñòü òà ïðàêòè÷íó ö³íí³ñòü
çàïðîïîíîâàíèõ ïðîåêò³â.
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2.3.   Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ ïðèéìàþòüñÿ ïðîåêòè ôóíäàìåíòàëüíîãî òà ïðèêëàäíîãî
õàðàêòåðó.

2.4.     Ïðîïîçèö³¿ äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ïîïåðåäíüî îáãîâîðþþòüñÿ íà çàñ³äàííÿõ êàôåäð,
äå ç’ÿñîâóºòüñÿ äîö³ëüí³ñòü ³ ïîòåíö³éí³ ìîæëèâîñò³ âèêîíàííÿ ðîáîòè.

2.5.     Ïðîåêòè íà êîíêóðñ ãîòóþòüñÿ çà ôîðìîþ „Çàïèò íà ô³íàíñóâàííÿ íàóêîâî-äîñë³ä-
íèõ ðîá³ò” (Äîäàòîê 2). Äîäàòêîâî, ó âèãëÿä³ îêðåìîãî äîêóìåíòà, îá´ðóíòîâóºòüñÿ
ó÷àñòü êîæíîãî ç âèêîíàâö³â çã³äíî ç ïëàíîì ïðîâåäåííÿ ðîá³ò, âèñâ³òëþþòüñÿ
ïèòàííÿ ô³íàíñóâàííÿ ðîçðîáîê ó öüîìó íàóêîâîìó íàïðÿìó ç ³íøèõ äæåðåë òà
íàÿâí³ñòü â³äïîâ³äíî¿ íàóêîâî¿ øêîëè.

2.6.    Ï³äðîçä³ëè, ÿê³ íå ïîäàëè çâ³òí³ ìàòåð³àëè íà çàê³í÷åí³ ðîáîòè, íå áåðóòü ó÷àñò³ ó
êîíêóðñ³.

2.7.       Íå ïðèéìàþòüñÿ íà êîíêóðñ ðîáîòè êåð³âíèê³â, çàê³í÷åí³ ðîáîòè ÿêèõ çà âèñíîâêàìè
êîì³ñ³é íå îòðèìàëè ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â.

2.8.   Îôîðìëåíèé çàïèò ïîäàºòüñÿ íà ðîçãëÿä Â÷åíî¿ ðàäè ³íñòèòóòó, ÿêà âñòàíîâëþº
â³äïîâ³äí³ñòü âèìîãàì îôîðìëåííÿ. Åêñïåðòèçó íàóêîâèõ ðîá³ò, ïîäàíèõ íà êîíêóðñ,
ïðîâîäÿòü íàóêîâ³ åêñïåðòè (2 åêñïåðòè íà êîæíó ðîáîòó) çã³äíî ç êàðòêîþ
åêñïåðòíî¿ îö³íêè ïðîåêòó (Äîäàòîê 3). Çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó Â÷åíà ðàäà
³íñòèòóòó âñòàíîâëþº ðåéòèíã ðîá³ò ³ ïîäàº ïðîïîçèö³¿ Íàóêîâî-òåõí³÷í³é ðàä³
óí³âåðñèòåòó.

2.9.     Îôîðìëåí³ äîêóìåíòè ðàçîì ç ðåçóëüòàòàìè ïîïåðåäíüîãî ðîçãëÿäó, ï³äïèñàíèìè
åêñïåðòàìè òà äèðåêòîðîì ³íñòèòóòó, ïîäàþòüñÿ ó â³ää³ë îðãàí³çàö³¿ äåðæáþäæåòíèõ
òà ãîñïäîãîâ³ðíèõ ðîá³ò (ê³ìí. 205 ãîë. êîðï.), äå ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ¿õ â³äïîâ³äí³ñòü
âñòàíîâëåíèì âèìîãàì ³ çä³éñíþºòüñÿ ðåºñòðàö³ÿ.

3. ÅÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÍÀÓÊÎÂÈÕ ÏÐÎÅÊÒ²Â

3.1.  Çàêëþ÷íó åêñïåðòèçó íàóêîâèõ ïðîåêò³â ïðîâîäèòü Íàóêîâî-òåõí³÷íà ðàäà
óí³âåðñèòåòó. Íàóêîâî-òåõí³÷íà ðàäà óí³âåðñèòåòó:

– ðîçãëÿäàº ðåçóëüòàòè çàê³í÷åíèõ äåðæáþäæåòíèõ ðîá³ò;
– ðîçãëÿäàº ðåéòèíã âñ³õ ðîá³ò, ÿê³ ðåêîìåíäîâàí³ ï³äðîçä³ëàìè äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³
  ³ ïðîéøëè çàêðèòó åêñïåðòèçó;
– ðåêîìåíäóº äëÿ âèêîíàííÿ ðîáîòè, ùî íàáðàëè íàéâèùèé ðåéòèíã;
– ï³äâîäèòü ï³äñóìêè êîíêóðñó.

Çà íåîáõ³äíîñò³ Íàóêîâî-òåõí³÷íà ðàäà óí³âåðñèòåòó ìîæå ñêåðîâóâàòè ïîäàíèé íà êîíêóðñ
„Çàïèò” äëÿ çîâí³øíüî¿ åêñïåðòèçè.

3.2.     Îñíîâí³ êðèòåð³¿ îö³íêè òà åêñïåðòèçè íàóêîâî-äîñë³äíèõ ³ äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ
ðîá³ò:

– àêòóàëüí³ñòü ïðîåêòó àáî íàóêîâî îá´ðóíòîâàíà ïåðñïåêòèâí³ñòü, ùî çóìîâëþº
ïîòðåáó â ô³íàíñóâàíí³;

– íàóêîâà íîâèçíà òà îá´ðóíòîâàí³ñòü çàïðîïîíîâàíîãî ï³äõîäó, ìåòîä³â ³ çàñîá³â
äîñë³äæåíü;

– íàóêîâà ö³íí³ñòü ðåçóëüòàò³â, ÿê³ áóäóòü îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðîåêòó, â
òîìó ÷èñë³ äëÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó;

– ïðàêòè÷íà ö³íí³ñòü äëÿ ñòâîðåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ òåõíîëîã³é, òîâàð³â òà
ïîñëóã, ³íøèõ ñóñï³ëüíî êîðèñíèõ ðåçóëüòàò³â;

– íàóêîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êåð³âíèêà òà ³íøèõ âèêîíàâö³â;
– íàÿâí³ñòü ³ ð³âåíü íàóêîâîãî äîðîáêó òà ïóáë³êàö³é êîëåêòèâó âèêîíàâö³â ïðîåêòó;
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– çàëó÷åííÿ ç îïëàòîþ äî âèêîíàííÿ ïðîåêòó ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â, äîêòîðàíò³â;
– çàïëàíîâàí³ çàõèñòè äîêòîðñüêèõ òà êàíäèäàòñüêèõ äèñåðòàö³é, ìàã³ñòåðñüêèõ ðîá³ò;
– îáґðóíòîâàí³ñòü ó÷àñò³ êîæíîãî ç ó÷àñíèê³â ïðîåêòó â³äïîâ³äíî äî ïëàíó ïðîâåäåííÿ

ðîá³ò;
– íàÿâí³ñòü íàóêîâî¿ øêîëè;
– íàÿâí³ñòü áàãàòîêàíàëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ ÍÄÐ.

3.3.   Ïåðåâàãà íàäàºòüñÿ ïðè:
– íàÿâíîñò³ ñôîðìîâàíèõ íàóêîâèõ êîëåêòèâ³â, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü

âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ êàäðè;
– çàëó÷åíí³ ìîëîäèõ â÷åíèõ òà ñòóäåíò³â äî âèêîíàííÿ ïðîåêòó;
– íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî îáëàäíàííÿ òà ïëîù äëÿ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü;
– íàÿâíîñò³ ïîòåíö³éíèõ ñïîæèâà÷³â íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿;
– âïðîâàäæåíí³ ðåçóëüòàò³â ïîïåðåäí³õ äîñë³äæåíü ó ïðîìèñëîâîñò³ ÷è â ³íøèõ ñôåðàõ

íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà;
– íàÿâíîñò³ ïîäàíèõ çàïèò³â íà îòðèìàííÿ ì³æíàðîäíèõ ãðàíò³â (çà îñòàíí³ 2 ðîêè);
– â³äïîâ³äíîñò³ ïðîåêòó íàóêîâîìó íàïðÿìó êàôåäðè.

4. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ,
Â²ÄÊÐÈÒÒß Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß

4.1.    Çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñíîãî â³äáîðó, ïðîâåäåíîãî ó Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³
„Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”, çàïèòè íàïðàâëÿþòüñÿ äëÿ ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ ó
Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè.

4.2.   Íàêàç Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ïðî ðåçóëüòàòè êîíêóðñíîãî â³äáîðó
ïðîåêò³â îãîëîøóºòüñÿ íàêàçîì ïî óí³âåðñèòåòó ³ îïåðàòèâíî äîâîäèòüñÿ äî â³äîìà
êåð³âíèê³â.

4.3.     Çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñíîãî â³äáîðó ïðîåêòè âêëþ÷àþòüñÿ äî òåìàòè÷íîãî ïëàíó
íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò.

4.4.  Âèä³ëåí³ êîøòè íà âèêîíàííÿ ïðîåêò³â âèêîðèñòîâóþòüñÿ ëèøå çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì.

Ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè:

 1) ôóíäàìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ ç íàéâàæëèâ³øèõ ïðîáëåì ïðèðîäíè÷èõ, ñóñï³ëüíèõ
³ ãóìàí³òàðíèõ íàóê;

 2) ïðîáëåìè äåìîãðàô³÷íî¿ ïîë³òèêè, ðîçâèòêó ëþäñüêîãî ïîòåíö³àëó òà ôîðìóâàííÿ
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà;

 3) çáåðåæåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà (äîâê³ëëÿ) òà ñòàëèé ðîçâèòîê;
 4) íîâ³òí³ á³îòåõíîëîã³¿; ä³àãíîñòèêà ³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ íàéïîøèðåí³øèõ

çàõâîðþâàíü;
 5) íîâ³ êîìï’þòåðí³ çàñîáè òà òåõíîëîã³¿ ³íôîðìàòèçàö³¿ ñóñï³ëüñòâà;
 6) íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿ òà ðåñóðñîîùàäí³ òåõíîëîã³¿ â åíåðãåòèö³, ïðîìèñëîâîñò³ òà

àãðîïðîìèñëîâîìó êîìïëåêñ³;
 7) íîâ³ ðå÷îâèíè ³ ìàòåð³àëè.

Äîäàòîê 1
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Ôîðìè  çàïèòó

Ñåêö³ÿ

Ç À Ï È Ò
íà ô³íàíñóâàííÿ çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî áþäæåòó

ïðîåêòó
(íå á³ëüøå 12 ñë³â)

êîä ÊÏÊÂ (2201020 àáî 2201040)
êîä 2201020 – “Ôóíäàìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ”,
êîä 2201040 – “Ïðèêëàäí³ ðîçðîáêè çà íàïðÿìàìè íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
                         âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â”

Îðãàí³çàö³ÿ âèêîíàâåöü

Ñòðîêè âèêîíàííÿ:     ç                                             ïî

Îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ                                  òèñ. ãðí., çîêðåìà íà 20   ð³ê:

1. ÀÂÒÎÐÈ ÏÐÎÅÊÒÓ
Êåð³âíèê ïðîåêòó (Ï.².Á.):

ó÷åíèé ñòóï³íü ó÷åíå çâàííÿ

ì³ñöå îñíîâíî¿ ðîáîòè

ïîñàäà

ðîáî÷. òåë., ôàêñ: äîì. òåë.:

Àêàäåì³êè ³ ÷ëåíè-êîðåñïîíäåíòè (Ï.².Á., íàçâà àêàäåì³¿):

²íø³ àâòîðè (Ï.².Á.):

1. ÀÍÎÒÀÖ²ß (äî 15 ðÿäê³â)
2. ÌÅÒÀ ² ÎÑÍÎÂÍ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÏÐÎÅÊÒÓ (äî 30 ðÿäê³â)
3. ÑÒÀÍ ÏÐÎÁËÅÌÈ (äî 30 ðÿäê³â)

Äîäàòîê 2
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4. ²ÄÅ¯, ÔÀÊÒÈ ÒÀ Ã²ÏÎÒÅÇÈ ÏÐÎÅÊÒÓ (äî 30 ðÿäê³â)
5. Î×²ÊÓÂÀÍ² ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÅÊÒÓ,
   ¯Õ Â²ÄÏÎÂ²ÄÍ²ÑÒÜ ÑÂ²ÒÎÂÎÌÓ Ð²ÂÍÞ (äî 50 ðÿäê³â)
6. ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÐÅÇÓËÜÒÀÒ²Â (äî 50 ðÿäê³â)
7. ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÐÅÇÓËÜÒÀÒ²Â (äî 50 ðÿäê³â)
(ïðè ï³äãîòîâö³ ôàõ³âö³â; ñòâîðåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ ìåòîäèê,
òåõíîëîã³é, çàñîá³â, òîâàð³â, ïîñëóã, ìîæëèâ³ ïàòåíòè, ë³öåíç³¿; ãàëóç³
âèêîðèñòàííÿ, çàêëàäè, ï³äïðèºìñòâà, îðãàí³çàö³¿; â ÿêèé ñïîñ³á áóäå çä³éñíåíî
âïðîâàäæåííÿ òà ïðîñóâàííÿ íà ðèíîê ðåçóëüòàò³â òîùî)
8. ÄÎÐÎÁÎÊ ÀÂÒÎÐ²Â ÇÀ ÒÅÌÀÒÈÊÎÞ ÏÐÎÅÊÒÓ,
   ÇÎÊÐÅÌÀ ÎÑÍÎÂÍ² ÏÓÁË²ÊÀÖ²¯ ÇÀ ÎÑÒÀÍÍ² 3 ÐÎÊÈ
   (äî 10-òè, äî 50-òè ðÿäê³â)
9. ÅÒÀÏÈ ÐÎÁÎÒÈ
(íàçâà òà çì³ñò åòàïó, î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè òà çâ³òíà äîêóìåíòàö³ÿ)
10. Ê²ËÜÊ²ÑÒÜ ÂÈÊÎÍÀÂÖ²Â ÏÐÎÅÊÒÓ (ç îïëàòîþ â ìåæàõ çàïèòó)

Äîêòîðè íàóê           , êàíäèäàòè íàóê            , çîêðåìà äîêòîðàíòè    ,

àñï³ðàíòè           , íàóêîâ³ ïðàö³âíèêè áåç ñòóïåíÿ                    ,

³íæåíåðè           , ñòóäåíòè            , äîïîì³æíèé ïåðñîíàë    ,

Ð à ç î ì :

Çàïèò ðîçãëÿíóòî é ïîãîäæåíî ð³øåííÿì Íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ðàäè Íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”
â³ä “____”_______________ 200___ ð., ïðîòîêîë ¹ ___________

Êåð³âíèê ïðîåêòó Ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè
ïðîô. Þ.ß. ÁÎÁÀËÎ

       (ï³äïèñ)     (ï³äïèñ)

“______”_______________200__ ð. “______”_______________200__ ð.

527



Äîäàòîê 3
Êðèòåð³¿ îö³íêè

çàïèòó ô³íàíñóâàííÿ ïðîåêòó ÍÄÐ

Íàçâà çàïèòó:

Êåð³âíèê ïðîåêòó:

Åêñïåðò ___________ ____________________________________
 (ï³äïèñ) (ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³)

Äàòà “___” ___________ 200_ ð.
Ãîëîâà Â÷åíî¿ ðàäè ³íñòèòóòó ___________    ______________________________

     (ï³äïèñ) (ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³)
Äàòà “___” ___________ 200_ ð.

Çà ÿê³ñòü òà îá’ºêòèâí³ñòü îö³íêè çàïèòó â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñóòü åêñïåðò òà ãîëîâà Â÷åíî¿
ðàäè ³íñòèòóòó.

¹ ç/ï Ïîêàçíèêè Ð³âí³ îö³íêè Îö³íêà åêñïåðòà 
1. Àêòóàëüí³ñòü ïðîåêòó ÍÄÐ àáî íàóêîâî 

îáґðóíòîâàíà ïåðñïåêòèâí³ñòü, ùî çóìîâëþº 
ïîòðåáó â ô³íàíñóâàíí³  

íèçüêà: 
çàäîâ³ëüíà: 
âèñîêà:  

0 − 1 
2 − 3 
4 − 5 

2. Íàóêîâà íîâèçíà òà îáґðóíòîâàí³ñòü 
çàïðîïîíîâàíîãî ï³äõîäó, ìåòîä³â ³ çàñîá³â 
äîñë³äæåíü  

íèçüêà: 
çàäîâ³ëüíà: 
âèñîêà:  

0 − 1 
2 − 3 
4 − 5 

3. Íàóêîâà ö³íí³ñòü ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåíü, 
çîêðåìà äëÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó  

íèçüêà: 
çàäîâ³ëüíà: 
âèñîêà:  

0 − 1 
2 − 3 
4 − 5 

4. Ïðàêòè÷íà ö³íí³ñòü äëÿ ñòâîðåííÿ 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíèõ òåõíîëîã³é, òîâàð³â 
òà ïîñëóã, ³íøèõ ñóñï³ëüíî êîðèñíèõ 
ðåçóëüòàò³â  

íèçüêà: 
çàäîâ³ëüíà: 
âèñîêà:  

0 − 1 
2 − 3 
4 − 5 

5. Íàóêîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êåð³âíèêà òà ³íøèõ 
âèêîíàâö³â, çîêðåìà íàÿâí³ñòü ó ñêëàä³ 
àêàäåì³ê³â òà ÷ë.-êîð. ÍÀÍÓ, À²²Ï. òîùî  

íèçüêà: 
çàäîâ³ëüíà: 
âèñîêà:  

0 
1 − 2 

3 
6. Íàÿâí³ñòü ³ ð³âåíü íàóêîâîãî äîðîáêó òà 

ïóáë³êàö³é êîëåêòèâó âèêîíàâö³â ïðîåêòó ÍÄÐ  
íåìàº: 
çàäîâ³ëüíèé: 
âèñîêèé  

0 
1 
2 

7. Äî âèêîíàííÿ áóäå çàëó÷åíî (ç îïëàòîþ): 
ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â, äîêòîðàíò³â  

í³  
1-2 
ïîíàä 2  

0 
1 
2 

8. Çà ìàòåð³àëàìè ÍÄÐ ïëàíóºòüñÿ çàõèñò: 
äèïëîì³â ñïåö³àë³ñò³â, ìàã³ñòð³â, êàíäèäàòñüêèõ 
äèñåðòàö³é 
  
äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³é  

í³  
1-2 
ïîíàä 2 
í³ 
òàê  

0 
1 
2 
0 
3 

 Çàãàëüíà ê³ëüê³ñíà îö³íêà: 
Ð à ç î ì :  
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ÒÈÌ×ÀÑÎÂÅ ÏÎËÎÆÅÍÍß
ïðî ïîðÿäîê âèêîíàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò,

ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè
³ç êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó

1.        Íàóêîâî-äîñë³äí³ ðîáîòè, ùî ô³íàíñóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó,
âèêîíóþòüñÿ íà îñíîâ³ òåìàòè÷íèõ ïëàí³â, çàòâåðäæåíèõ Ðåêòîðîì óí³âåðñèòåòó òà
ïîãîäæåíèõ ç Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè.

Äî òåìàòè÷íîãî ïëàíó âêëþ÷àþòüñÿ êîíêðåòí³ òåìè çà ðåçóëüòàòàìè êîíêóðñíîãî â³äáîðó
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè”
âiä 11.07.2001 ð. ¹ 2623-III, Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî îñíîâè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó
ñôåð³ íàóêè ³ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³” ç³ çì³íàìè äî íüîãî â³ä 01.12.1998 ð.
¹ 284-ÕIII. Îðãàí³çàö³ÿ êîíêóðñó ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî íàêàç³â òà
“Ïîëîæåííÿ ïðî êîíêóðñ íàóêîâèõ ðîá³ò Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà
ïîë³òåõí³êà”, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó
Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè”.

2.        Äåðæàâíà ðåºñòðàö³ÿ ðîá³ò òà çâ³ò³â ïðîâîäèòüñÿ â³äïîâ³äíî äî “Ïîðÿäêó äåðæàâíî¿
ðåºñòðàö³¿ òà îáë³êó â³äêðèòèõ íàóêîâî-äîñë³äíèõ, äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò
³ äèñåðòàö³é” âñòàíîâëåíîãî Óêðà¿íñüêèì ³íñòè-òóòîì íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òà
åêîíîì³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ â³ä 25.06.1998 ð. ¹ 401/2841.

3.      Íàóêîâî-äîñë³äí³ ðîáîòè âèêîíóþòüñÿ çã³äíî ç òåõí³÷íèìè çàâäàííÿìè, çàòâåð-
äæåíèìè ïðîðåêòîðîì ç íàóêîâî¿ ðîáîòè.

4.        3àðàõóâàíÿ âèêîíàâö³â ðîá³ò ïðîâîäèòüñÿ íà êîíòðàêòíèõ çàñàäàõ äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî
ðîêó â ìåæàõ çàòâåðäæåíîãî Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè øòàòíîãî
ðîçïèñó.

5.      Ï³ä ÷àñ âñòàíîâëåííÿ îêëàä³â òà íàäáàâîê çà ñòàæ íàóêîâî¿ ðîáîòè íåîáõ³äíî êåðó-
âàòèñü íàêàçàìè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ïðî çàòâåðäæåííÿ ðîçì³ð³â
ïîñàäîâèõ îêëàä³â (ñòàâîê çàðîá³òíî¿ ïëàòè) ïðàö³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â,
óñòàíîâ îñâ³òè òà íàóêîâèõ óñòàíîâ, ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ïðî
çàòâåðäæåííÿ ïîðÿäêó âèïëàòè íàäáàâêè çà ñòàæ íàóêîâî¿ ðîáîòè.

6.      Ï³äñòàâîþ äëÿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè º:
–äëÿ øòàòíèõ ïðàö³âíèê³â òà øòàòíèõ ñóì³ñíèê³â – ùîì³ñÿ÷íå ïîäàííÿ òàáåë³â;
–äëÿ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü çà äîãîâîðîì-ï³äðÿäîì, – àêò îïëàòè âèêîíàíèõ

ðîá³ò.
Ïðàö³âíèêè, ÿê³ ïðàöþþòü çà ñóì³ñíèöòâîì ÷è ³íäèâ³äóàëüíèìè äîãîâîðàìè-
ï³äðÿäàìè, ðåçóëüòàòè âèêîíàíèõ ðîá³ò ïîâèíí³ îôîðìëÿòè ó âèãëÿä³ òåêñòîâèõ
çâ³ò³â, ÿê³ çáåð³ãàþòüñÿ â ñïåö³àëüíèõ ïàïêàõ àáî ó âèãëÿä³ íàòóðíèõ çðàçê³â.
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Øòàòí³ ïðàö³âíèêè, ÿê³ ïðàöþþòü íà ïîñàäàõ ñòàðøèõ íàóêîâèõ, íàóêîâèõ òà ìîëîäøèõ
íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â, à òàêîæ ³íæåíåð³, çîáîâ’ÿçàí³ âåñòè ðîáî÷³ çîøèòè, â ÿê³
çàíîñèòè âñ³ âèäè âèêîíóâàíèõ ðîá³ò ³ ùîì³ñÿ÷íî ïîäàâàòè ¿õ äëÿ çâ³òó êåð³âíèêó òåìè.

7.        Âèêîðèñòàííÿ êîøò³â ïðîâîäèòüñÿ çã³äíî ç çàòâåðäæåíèìè êàëüêóëÿö³ÿìè êîøòîðèñíî¿
âàðòîñò³ ³ ôàêòè÷íîãî ô³íàíñóâàííÿ.

8.          Îáñÿãè ô³íàíñóâàííÿ ç êîæíî¿ òåìè âèçíà÷àþòüñÿ â ðàìêàõ âèä³ëåíîãî Ì³í³ñòåðñòâîì
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ô³íàíñóâàííÿ çàëåæíî â³ä òåõí³÷íîãî çàâäàííÿ, íåîáõ³äíîãî
îáñÿãó äîñë³äæåíü, ¿õ ñêëàäíîñò³, îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ çàëó÷åííÿ ôàõ³âö³â
òà ¿õ ÷èñåëüíîñò³, ïðèäáàííÿ ìàòåð³àë³â, êîìïëåêòóþ÷èõ, ïðèëàä³â òîùî ³
çàòâåðäæóþòüñÿ íà çàñ³äàíí³ Íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ðàäè óí³âåðñèòåòó.

9.       Òåðì³í âèêîíàííÿ ðîá³ò âñòàíîâëþºòüñÿ 2–3 ðîêè çàëåæíî â³ä îáñÿãó òà ñêëàäíîñò³
äîñë³äæåíü, ê³íöåâèõ ðåçóëüòàò³â êîæíî¿ ðîáîòè òà ¿õ ïðàêòè÷íîãî çíà÷åííÿ.

10.    Çâ³òí³ñòü ç êîæíî¿ âèêîíóâàíî¿ òåìè âñòàíîâëþºòüñÿ ùîêâàðòàëüíî (Äîäàòîê 1).
11.      Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèñîêèé íàóêîâèé ð³âåíü äîñë³äæåíü, ÿê³ñíå ³ ñâîº÷àñíå âèêîíàííÿ

ïåðåäáà÷åíèõ çàâäàííÿì ðîá³ò íåñå êåð³âíèê òåìè.
12.       Ùîð³÷íî, íà îñíîâ³ ïîäàíîãî çâ³òó, õ³ä âèêîíàííÿ äåðæáþäæåòíèõ íàóêîâî-äîñë³äíèõ

ðîá³ò ðîçãëÿäàºòüñÿ íà Íàóêîâî-òåõí³÷í³é ðàä³ óí³âåðñèòåòó â ïðèñóòíîñò³ êåð³âíèêà
òåìè.

13.     Ó ðàç³ íåçàäîâ³ëüíîãî âèêîíàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò, â³äñóòíîñò³ íîâèõ íàóêîâèõ
ðåçóëüòàò³â, íåâ³äïîâ³äíîñò³ âèêîíàíèõ ðîá³ò òåõí³÷íîìó çàâäàííþ, íåíàëåæíîãî
îôîðìëåííÿ çâ³òó (ÄÑÒÓ 3008-95) Íàóêîâî-òåõí³÷íà ðàäà óí³âåðñèòåòó ìîæå
ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî íåäîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ô³íàíñóâàííÿ ö³º¿ òåìè. Ð³øåííÿ
Íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ðàäè ïðî íåäîö³ëüí³ñòü ïðîäîâæåííÿ ô³íàíñóâàííÿ íàóêî-âî-
äîñë³äíî¿ òåìè çàòâåðäæóºòüñÿ Ðåêòîðîì óí³âåðñèòåòó, îãîëîøóºòüñÿ íàêàçîì ïî
óí³âåðñèòåòó ³ äîâîäèòüñÿ äî â³äîìà Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè.

14.    Ïðèéìàííÿ ðåçóëüòàò³â çàâåðøåíèõ äåðæáþäæåòíèõ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò
çä³éñíþºòüñÿ êîì³ñ³ºþ, ùî ïðèçíà÷àºòüñÿ íàêàçîì ïî óí³âåðñèòåòó. Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿
ìîæóòü äîäàòêîâî çàëó÷àòèñÿ âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ ôàõ³âö³ óí³âåðñèòåòó, ÿê
ïðàâèëî, äîêòîðè íàóê, ïðîôåñîðè. Ðåçóëüòàòè ïðèéìàííÿ êîæíî¿ çàâåðøåíî¿
ðîáîòè îôîðìëÿþòüñÿ àêòàìè, ÿê³ çàòâåðäæóº ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè.

15.   Íàóêîâ³ çâ³òè ç êîæíî¿ çàâåðøåíî¿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè ïåðåäàþòüñÿ íà
çáåðåæåííÿ â àðõ³â óí³âåðñèòåòó.

16.    ²íôîðìàö³ÿ ïðî âèêîíàííÿ äåðæáþäæåòíèõ ÍÄÐ äî Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè íàäàºòüñÿ ùîð³÷íî çã³äíî ç íàêàçàìè ì³í³ñòåðñòâà.
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Äîäàòîê 1

²íôîðìàö³éíèé çâ³ò

ïðî âèêîíàííÿ åòàïó                                     ä/á ÍÄÐ ¹
çà                 êâàðòàë                ðîêó

1. Íàçâà íàóêîâîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó:

2. Çì³ñò åòàïó â³äïîâ³äíî äî òåõí³÷íèõ çàâäàíü:

3. Îñíîâí³ îòðèìàí³ ðåçóëüòàòè òà âèñíîâêè:

4. Âèñíîâîê Â÷åíî¿ ðàäè ³íñòèòóòó
â³äïîâ³äíî äî ïðîòîêîëó ¹                  â³ä

Äèðåêòîð ³íñòèòóòó

Íàóêîâèé êåð³âíèê
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО АТЕСТАЦІЮ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ,  

ЯКІ ОБІЙМАЮТЬ ПОСАДИ КЕРІВНИКІВ НАУКОВИХ 
ПІДРОЗДІЛІВ, ПРОФЕСІОНАЛІВ, ФАХІВЦІВ  

ТА РОБІТНИКІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”  

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 
1.1. Це Положення визначає порядок проведення атестації наукових працівників, а 

також працівників, які обіймають посади керівників наукових підрозділів, 
професіоналів, фахівців та робітників науково-дослідної частини (НДЧ) 
Національного університету “Львівська політехніка”. Положення розроблене 
на підставі “Положення про атестацію наукових працівників”, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1475, з 
врахуванням кваліфікаційних характеристик та кваліфікаційних вимог, 
затверджених Постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних 
питань від 30.12.1985 № 416 та наказом Міністерства праці та соціальної 
політики України від 29 грудня 2004 року № 336. 

1.2. Головною метою атестації є визначення відповідності кваліфікації наукових 
та інших працівників займаній посаді. 
Під час атестації оцінюються рівень професійної підготовки наукових та інших 
працівників, результативність їхньої роботи, ефективність праці з урахуванням 
конкретних вимог до цих категорій працівників, виявляються перспективи 
використання здібностей наукових та інших працівників, визначаються заходи 
щодо стимулювання підвищення їхнього професійного рівня, потреба в 
підвищенні кваліфікації та професійної підготовки. 

1.3. У разі, коли кваліфікаційною вимогою для обіймання певної посади є наявність 
наукового ступеня або вченого звання, документами, що засвідчують 
присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання, є дипломи про 
присудження наукових ступенів кандидата і доктора наук, а також атестати 
професора, доцента і старшого наукового співробітника, визнані в Україні 
відповідно до законодавства. 

1.4. Атестації підлягають: 
• наукові працівники НДЧ Національного університету “Львівська полі-

техніка”, посади яких включено до переліку посад наукових працівників 
державних наукових установ, організацій та посад науково-педагогічних 
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працівників державних вищих навчальних закладів III–IV рівнів 
акредитації, перебування на яких дає право на одержання пенсії та 
грошової допомоги при виході на пенсію відповідно до Закону України 
“Про наукову і науково-технічну діяльність”, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. № 923 (головний науковий 
співробітник, провідний науковий співробітник, старший науковий 
співробітник, науковий співробітник, молодший науковий співробітник, 
завідувач науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної 
частини університету, завідувач науково-дослідного сектору 
(лабораторії, групи), що входить до складу науково-дослідного відділу 
науково-дослідної частини університету, учений секретар науково-
дослідної частини, інженерно-технічні працівники, які мають науковий 
ступінь або вчене звання і працюють за спеціальністю); 

• працівники НДЧ, які проводять наукові дослідження (провідні інженери, 
інженери І–ІІІ категорій, провідні фахівці, фахівці І–ІІІ категорій, техніки 
всіх спеціальностей І–ІІІ категорій); 

• інші працівники НДЧ (провідні економісти, економісти І–ІІ категорій, 
економісти (без категорії), техніки всіх спеціальностей І–ІІ категорій, 
техніки (без категорії)); 

• робітники. 
Не підлягають атестації особи, які обіймають посади наукових та інших працівників 

на умовах строкового трудового договору або за сумісництвом. Атестації не 
підлягають також наукові працівники, призначені на посаду установами або 
організаціями вищого рівня. 

Проведення атестації є обов’язковим при переведенні працівників на вищу посаду. 

2. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТА ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 
2.1. Атестація наукових працівників, а також працівників, які обіймають посади 

керівників наукових підрозділів, професіоналів, фахівців та робітників (далі – 
Працівників) проводиться не менше, як один раз на п’ять років. Терміни і 
графік проведення чергової атестації Працівників затверджуються наказом 
Ректора університету. Дата проведення атестації доводиться до відома 
Працівників, які підлягають атестації, не пізніше, як за місяць до її проведення. 

2.2. Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах і догляду за дитиною 
віком до трьох років, атестацію проходять не раніше, як через рік після виходу на 
роботу. 
Від чергової атестації звільняються Працівники, які перебувають на займаній 
посаді менше одного року. 

2.3. Молодим фахівцям, направленим на роботу до НДЧ університету в порядку 
персонального розподілу (після закінчення вищого навчального закладу з 
відривом від виробництва) і зарахованим на посади наукових працівників, 
термін проведення чергової атестації визначається під час укладення трудового 
договору таким чином, щоб вона відбулася після закінчення обов’язкового 
терміну роботи за призначенням. 

2.4. Непроведення з ініціативи адміністрації університету в установлений термін 
чергової атестації Працівника не може бути підставою для розірвання або 
зміни умов укладеного з ним трудового договору. 
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2.5. Якщо в діяльності Працівника виявлено ознаки недостатньої кваліфікації, 
зафіксовані в акті про невиконання роботи, доповідній записці про допущені 
помилки або іншому документі, такому Працівникові може бути призначено 
позачергову атестацію, але не раніше ніж через рік після проходження 
останньої атестації, призначення або обрання за конкурсом на посаду. 

2.6. Позачергова атестація не може бути призначена жінкам, які перебувають у 
відпустці по вагітності, пологах, та жінкам, які мають дітей віком до трьох 
років, а також молодим фахівцям, направленим на роботу до НДЧ університету 
після закінчення вищого навчального закладу з відривом від виробництва, у 
період обов’язкового терміну роботи за призначенням. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  
АТЕСТАЦІЇ 

3.1. Для проведення атестації Працівників необхідно подати до управління НДЧ 
(заступнику начальника планово-фінансового відділу) (к.302 головного 
корпусу) такі документи: 
• подання на працівника, який підлягає атестації (додаток 1). 
• графік проведення атестації (додаток 2). 
• пропозиції щодо складу атестаційної комісії Інституту (додаток 3). 

Для проходження кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації робітникам 
структурних наукових підрозділів (науково-дослідних лабораторій) навчально-
наукових Інститутів Національного університету “Львівська політехніка”, 
необхідно подати до управління НДЧ (заступнику начальника планово-
фінансового відділу) такі документи: 
• подання на робітника, який підлягає проходженню кваліфікаційної 

атестації та присвоєнню кваліфікації (додаток 4). 
• пропозиції щодо складу комісії для проведення кваліфікаційної 

атестації та присвоєння кваліфікації робітникам структурних наукових 
підрозділів Інституту (додаток 5). 

3.2. Атестація Працівників проводиться в індивідуальному порядку. 
Для організації та проведення атестації Працівників наказом Ректора університету 

утворюється одна або кілька атестаційних комісій у складі голови, заступника, 
секретаря і членів комісії. Головою комісії, як правило, є директор навчально-
наукового інституту. До складу комісії залучаються висококваліфіковані 
наукові працівники і представник профспілкового органу або уповноважений 
трудового колективу, який обирається на загальних зборах колективу. 

3.3. До атестаційної комісії не пізніше як за два тижні до проведення атестації 
подаються такі документи: 
• довідка про наукову діяльність (додаток 6) за атестаційний період. 
• характеристика на Працівника, що підлягає атестації, підписана його 

безпосереднім керівником. У характеристиці наводяться відомості про 
трудову, наукову та громадську діяльність працівника, думка трудового 
колективу та керівника. На керівників структурних підрозділів 
характеристика підписується проректором з наукової роботи; 

• атестаційний лист попередньої атестації (у разі її проведення). 
У цей же термін з характеристикою ознайомлюється науковий Працівник, який 

підлягає атестації. 
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3.4. Атестаційна комісія (у присутності керівника структурного підрозділу і 
Працівника, що підлягає атестації), заслуховує звіт Працівника про його 
роботу і розглядає матеріали, зазначені у п. 3.3. 

3.5. Якщо Працівник не з’явився на атестацію без поважних причин, комісія має 
право провести атестацію за його відсутності. 

3.6. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим або таємним 
голосуванням за відсутності наукового Працівника, який проходить 
атестацію. У разі необхідності проведення таємного голосування атестаційна 
комісія відкритим голосуванням обирає з числа своїх членів лічильну комісію. 

3.7. Засідання атестаційної комісії вважається правочинним, якщо в ньому беруть 
участь не менше 2/3 її складу. 

Рішення комісії приймається стосовно кожного Працівника, який атестується, 
простою більшістю голосів членів комісії. У разі однакового розподілу голосів 
рішення приймається на користь Працівника, який атестується. 

На підставі характеристики Працівника, його звіту, інших поданих матеріалів і 
повідомлень та їх обговорення, а також з врахуванням кваліфікаційних харак-
теристик та кваліфікаційних вимог, наведених у додатках 13–15, атестаційна 
комісія приймає одне з таких рішень: 
• відповідає займаній посаді; 
• не відповідає займаній посаді. 

У разі проведення таємного голосування бюлетень для таємного голосування повинен 
містити прізвище, ім’я та по батькові, назву посади атестованого, а також 
обидві оцінки діяльності Працівника. Якщо під час таємного голосування у 
бюлетені не було закреслено жодної з оцінок діяльності Працівника або 
закреслено обидві, бюлетень вважається дійсним і зараховується на користь 
Працівника, який атестується. За результатами таємного голосування склада-
ється протокол лічильної комісії, який затверджується відкритим голосуванням 
і який повинен містити прізвище, ім’я та по батькові, назву посади атесто-
ваного, результати голосування, висновок лічильної комісії, її склад та має 
бути підписаний членами лічильної комісії (форми бюлетенів для таємного 
голосування та витягу з протоколу лічильної комісії наведено у додатках 8, 9). 

3.9. Атестаційна комісія також може ухвалити рекомендації про заохочення Пра-
цівника, зміну посади, розміру посадового окладу, призначення позачергової 
атестації тощо. Ці рекомендації можуть бути розглянуті ректором (прорек-
тором з наукової роботи) протягом одного року з дня проведення атестації. 

Результати голосування повідомляються Працівникові одразу після голосування. 
3.10.  Рішення атестаційної комісії повинно містити прізвище, ім’я та по батькові, 

рік народження атестованого, відомості про його освіту, спеціальність і 
кваліфікацію за освітою, загальний трудовий стаж, назву посади, оцінку 
діяльності за результатами голосування і рекомендації атестаційної комісії. 
Рішення підписується головою, секретарем і всіма членами атестаційної 
комісії. Рішення атестаційної комісії оформляється у вигляді атестаційного 
листа (форма атестаційного листа наведена у додатку 11) 

3.11. Рішення атестаційної комісії разом з іншими матеріалами атестації протягом 
тижня подається на затвердження науково-технічної ради університету. 

3.12.  Затвердження науково-технічною радою рішення атестаційної комісії має 
відбутися не пізніше одного місяця з дня його подання. Після цього ректор 
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(проректор з наукової роботи) може прийняти рішення про призначення 
Працівника на відповідну посаду (в тому числі на вищу) без проведення конкурсу. 
Рекомендація щодо переведення Працівника на вищу посаду може 
розглядатися лише за умови відповідності цього Працівника кваліфікаційним 
вимогам до запропонованої посади. 

3.13. Якщо за результатами атестації наукового Працівника визнано таким, що не 
відповідає займаній посаді, ректор (проректор з наукової роботи) має право 
протягом двох місяців з дня затвердження вченою радою результатів атестації 
перевести цього працівника за його згодою на іншу роботу, що відповідає його 
кваліфікації. У разі незгоди наукового Працівника з переведенням на іншу 
роботу або неможливості його переведення, трудовий договір з ним у той же 
термін може бути розірвано відповідно до законодавства. 
Час хвороби або перебування у відпустці наукового Працівника до 
двомісячного терміну не зараховується. 
Після закінчення зазначеного терміну звільнення Працівника або переведення 
його на іншу роботу за результатами атестації не дозволяється. 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ І ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 
4.1. Упродовж 10 днів після завершення атестації до управління НДЧ 

(заступнику начальника планово-фінансового відділу) необхідно подати такі 
документи: 
• довідку про наукову діяльність – 2 прим. (додаток 6); 
• характеристику – 2 прим.; 
• атестаційний лист – 2 прим. (додаток 10); 
• витяг з протоколу засідання лічильної комісії, а також зведений витяг з про-

токолу  засідання атестаційних комісій Інституту – 1 прим. (додаток 8, 9). 
4.2. Упродовж 10 днів після завершення кваліфікаційної атестації та присвоєння 

кваліфікації робітникам науково-дослідних лабораторій навчально-наукових 
Інститутів Національного університету “Львівська політехніка” до 
управління НДЧ (заступнику начальника планово-фінансового відділу) 
необхідно подати такі документи: 
• подання на робітника, який пройшов кваліфікаційну атестацію та якому 

присвоєно кваліфікацію (додаток 11); 
• витяг з протоколу засідання кваліфікаційної комісії підрозділу (шифр 

НДР, шифр НДЛ) (додаток 12). 

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ З ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ 
НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ 

5.1 Рішення щодо результатів атестації може бути оскаржене Працівником 
протягом одного місяця з дня його прийняття, що не зупиняє його виконання. 

5.2.  Ректор університету має право на підставі скарги або з власної ініціативи подати 
атестаційну справу Працівника на повторний розгляд. 

5.3.  Рішення про розірвання трудового договору з Працівником за результатами 
атестації може бути оскаржене відповідно до законодавства про порядок 
розгляду індивідуальних трудових спорів. 
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Додаток 1 
 

Ректору 
Національного університету  

“Львівська політехніка” 
проф._______________________ 

 
ПОДАННЯ 

 
Відповідно до “Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які 

обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів, фахівців та 
робітників науково-дослідної частини Національного університету “Львівська 
політехніка” прошу Вашого дозволу на проведення атестації (вказати науковий 
ступінь, прізвище, ім’я, по батькові працівника), що працює на посаді (вказати 
посаду, шифр держбюджетної НДР або шифр НДЛ). 

 
Науковий керівник __________________ (Прізвище, ініціали) 
 
(Підпис) 
 
(вказати дату написання подання) 
 
“Не заперечую”: 
 
Директор інституту  __________________ (Прізвище, ініціали) 
 
(Підпис) 
 
Згода працівника: __________________ (Прізвище, ініціали) 
 
(Підпис) 
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Додаток 2 
 

Ректору 
Національного університету  

“Львівська політехніка” 
проф._______________________ 

 
ГРАФІК 

проведення атестації працівників Інституту_______________________________  
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Посада, шифр 
держбюджетної НДР 
або шифр НДЛ, назва 

кафедри 

Дата проведення 
атестації Примітка 

     
     
     
     
 
 
 

Директор інституту  __________________   (Прізвище, ініціали) 
 
(Підпис) 
 
(вказати дату) 
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Додаток 3 
 
 

СКЛАД  
атестаційної комісії 

Інституту______________ 
 
 
 
 

Голова атестаційної комісії:     Прізвище, ім’я, по батькові           Директор інституту 
 
Члени комісії:  Прізвище, ім’я, по батькові  Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові  Посада 
 Прізвище, ім’я, по батькові  Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові  Посада 
 
Секретар комісії:   Прізвище, ім’я, по батькові  Посада 
                                                        
 

 
 
 

Заст. директора інституту          __________________ (Прізвище, ініціали) 
 
 
(Підпис) 
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Додаток 4 
 

Ректору 
Національного університету  

“Львівська політехніка” 
проф._______________________ 

 
ПОДАННЯ 

 
Відповідно до “Положення про атестацію наукових працівників та працівників, які 

обіймають посади керівників наукових підрозділів, професіоналів, фахівців та 
робітників науково-дослідної частини Національного університету “Львівська 
політехніка” прошу Вашого дозволу на проведення кваліфікаційної атестації 
(прізвище, ім’я, по батькові працівника), що працює на посаді робітника (вказати 
шифр держбюджетної НДР або шифр НДЛ) 

 
Науковий керівник __________________ (Прізвище, ініціали) 
 
(Підпис) 
 
(вказати дату написання подання) 
 
“Не заперечую”: 
 
Директор інституту  __________________ (Прізвище, ініціали) 
 
(Підпис) 
 
Згода працівника: __________________ (Прізвище, ініціали) 
 
(Підпис) 
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Додаток 5 
 

СКЛАД 
комісії для проведення кваліфікаційної атестації 

та присвоєння кваліфікації робітникам структурних наукових підрозділів 
Інституту_________________________________  

 
 
Голова атестаційної комісії:     Прізвище, ім’я, по батькові           Директор інституту 
 
Члени комісії:  Прізвище, ім’я, по батькові  Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові  Посада 
 Прізвище, ім’я, по батькові  Посада 

Прізвище, ім’я, по батькові  Посада 
 
Секретар комісії:   Прізвище, ім’я, по батькові  Посада 
                                                        
 

 
 
 

Заст. директора інституту          __________________ (Прізвище, ініціали) 
 
 
(Підпис) 
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Додаток 7 
 

БЮЛЕТЕНЬ  
для таємного голосування 

під час атестації 
 

Прізвище, ім’я,  
по батькові 

Посада, яку займає 
працівник на 

момент атестації 
Оцінка діяльності працівника 

  “Відповідає 
займаній посаді” 

“Не відповідає 
займаній посаді” 

 
Примітка: непотрібне закреслити. 
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Додаток 8 
 

Витяг з протоколу № 
засідання лічильної комісії 

з підрахунку голосів під час атестації 
 

__________________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника, який атестується 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

від “   ”_______________201__р. 
1. Склад лічильної комісії: 
2. Результати голосування: 

– “Відповідає займаній посаді”: отримано_________голосів 
– “Не відповідає займаній посаді”:      отримано_________голосів 
 

3. Висновок лічильної комісії 
__________________________________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника, який атестується) 
 

__________________________________________________________________________ 
(вказати: відповідає чи не відповідає займаній посаді) 

 
Голова атестаційної комісії:         _________________________ (Прізвище, ініціали) 
Члени комісії:                                 _________________________ (Прізвище, ініціали) 
                                                           _________________________ (Прізвище, ініціали) 
                                                           _________________________ (Прізвище, ініціали) 
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Додаток 9 
 

Витяг з протоколу № 
засідання атестаційної комісії 
Інституту __________________ 

Національного університету “Львівська політехніка” 
від  “   ” _________________ 201__р. 

Присутні: 
Голова атестаційної комісії:         Прізвище, ім’я, по батькові 

  
Члени комісії:                               Прізвище, ім’я, по батькові 
                                                        Прізвище, ім’я, по батькові 
                                                        Прізвище, ім’я, по батькові 
                                                        Прізвище, ім’я, по батькові 
Секретар комісії:                           Прізвище, ім’я, по батькові  
 

Порядок денний:                          Про атестацію працівників (вказати назву 
                                                           структурних підрозділів та назву інституту) 

____________________________________________________________________________ 
 
СЛУХАЛИ:                Голову атестаційної комісії з інформацією про таких працівників: 
 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Посада на момент атестації 
1 2 3 

   
   

 
УХВАЛИЛИ:                      Атестувати працівників (вказати назву структурних 
                                                           підрозділів та назву інституту) 
____________________________________________________________________________ 

 

№ Прізвище, ім’я, по батькові 
Результати атестації: відповідає 
займаній посаді/перевести на 
посаду (вказати назву посади) 

1 2 3 
   
   
 
Голова атестаційної комісії:      _________________________  (Прізвище, ініціали) 
Члени комісії:                              _________________________   (Прізвище, ініціали) 
                                                      _________________________   (Прізвище, ініціали) 
                                                      _________________________   (Прізвище, ініціали) 

                                      _________________________  (Прізвище, ініціали) 
Секретар комісії:                        _________________________   (Прізвище, ініціали) 
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Додаток 10  
 

“Затверджую” 
Голова науково-технічної ради 
Національного університету 

“Львівська політехніка” 
Проректор з наукової роботи 
___________(Прізвище та ініціали) 
 
 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 
1. Прізвище, ім’я, по батькові  
2. Рік народження  
3. Національність  
4. Освіта  
5. Спеціальність та кваліфікація за освітою  
6. Науковий ступінь, вчене звання  
7. Загальний трудовий стаж (в 
т. ч. за спеціальністю) 

 

8. Займана посада, оклад і надбавка на 
момент атестації 

 

9. Виконання рекомендацій 
попередньої атестації 

 

10. Оцінка діяльності працівника за 
результатами голосування 

 

11. Рекомендації атестаційної 
комісії (рекомендована 
посада, оклад, інші 
рекомендації) 

 

 
 

Голова атестаційної комісії:      _________________________  (Прізвище, ініціали) 
Члени комісії:                              _________________________   (Прізвище, ініціали) 
                                                      _________________________   (Прізвище, ініціали) 
                                                      _________________________   (Прізвище, ініціали) 

                                      _________________________  (Прізвище, ініціали) 
Секретар комісії:                        _________________________   (Прізвище, ініціали) 
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Додаток 11 
 

Ректору 
Національного університету  

“Львівська політехніка” 
проф._______________________ 

 
ПОДАННЯ 

За результатами проведення кваліфікаційної атестації прошу Вас присвоїти 
________ (вказати який) розряд робітникові (вказати шифр держбюджетної НДР 
або шифр НДЛ) (прізвище, ім’я, по батькові) з___ 20___р. 

Підстава: витяг з протоколу №________ від ______     _____________ 20____р., 
 
 
 
Директор інституту               _____________________ (Прізвище, ініціали) 
                                                                                            (Підпис) 
Науковий керівник                 _____________________ (Прізвище, ініціали) 
                                                                                            (Підпис) 
(вказати дату написання подання) 
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Додаток 13  
 

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ НАУКОВИХ 
ПРАЦІВНИКІВ 

(відповідно до Постанови Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань 
№ 416 від 30.12.1985 р.) 

 
ГОЛОВНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК 
Посадові обов’язки. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з 

найважливіших наукових проблем фундаментального та прикладного характеру, в 
тому числі з науково-технічних програм, бере безпосередню участь у їх виконанні. 
Формулює нові напрями досліджень та розробок, організує складання програми 
робіт, визначає методи й засоби їх проведення. Бере участь у складанні планів 
науково-дослідних робіт, координує діяльність співвиконавців під час спільного 
виконання робіт з іншими організаціями у доручених йому завданнях. Узагальнює 
отримані результати, проводить науково-технічну експертизу завершених 
досліджень та розробок. Здійснює керівництво експериментальною перевіркою їх 
результатів. Визначає сферу застосування результатів наукових досліджень та 
розробок і забезпечує керівництво практичною реалізацією цих результатів. 
Здійснює підготовку та підвищення кваліфікації наукових кадрів у відповідній 
галузі знань. Кваліфікаційні вимоги. Науковий ступінь доктора наук. Наявність 
значних наукових праць, патентів на винаходи, на корисні моделі, а також реа-
лізованих на практиці результатів. Науковий авторитет у відповідній галузі знань. 

Вимоги до наукового доробку при зарахуванні на посаду. Для зарахування на посаду 
головного наукового співробітника (у т.ч. чергового зарахування за строковою 
трудовою угодою) працівник повинен опублікувати за 5 попередніх років не 
менше 10 наукових статей у фахових виданнях, у тому числі 2–3 статті у 
міжнародних виданнях, що входять до науково-метричних баз даних, а також 
видати 1 монографію. За наявності патентів – кожен патент прирівнюється до 1 
статті у фаховому виданні. 

ПРОВІДНИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК 
Посадові обов’язки. Здійснює наукове керівництво проведенням досліджень з 

окремих проблем (тем, завдань) науки і техніки й очолює групу зайнятих ними 
працівників або є відповідальним виконавцем окремих завдань науково-технічних 
програм. Розробляє науково-технічні вирішення найскладніших проблем, методи 
проведення досліджень та розробок, обирає необхідні для цього засоби. 
Обґрунтовує напрями нових досліджень та розробок і методи їх виконання, 
вносить пропозиції до планів науково-дослідних робіт. Організовує складання 
програми робіт, координує діяльність співвиконавців під час спільного виконання 
робіт з іншими організаціями у доручених йому завданнях, узагальнює отримані 
результати. Визначає сферу застосування результатів наукових досліджень та 
розробок й організує практичну реалізацію цих результатів. Здійснює підготовку 
наукових кадрів та бере участь у підвищенні їх кваліфікації. 

Кваліфікаційні вимоги. Науковий ступінь доктора або кандидата наук. Наявність 
наукових праць, патентів на винаходи, на корисні моделі. 

Вимоги до наукового доробку при зарахуванні на посаду. Для зарахування на посаду 
провідного наукового співробітника (у т.ч. чергового зарахування за строковою 
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трудовою угодою) працівник повинен опублікувати за 5 попередніх років не 
менше 10 наукових статей у фахових виданнях, у тому числі 2–3 статті – у 
міжнародних виданнях, що входять до науково-метричних баз даних. У разі 
видання монографії – необхідно мати не менше 5 статей у фахових виданнях 
упродовж 5 останніх років. 

СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК 
Посадові обов’язки. Здійснює наукове керівництво групою співробітників при 

дослідженні самостійних тем, а також розробок, що є частиною (розділом, етапом) 
теми, або проводить наукові дослідження та розробки як виконавець 
найскладніших та найвідповідальніших робіт. Розробляє плани та методичні 
програми проведення досліджень і розробок. Організує збирання та вивчення 
науково-технічної інформації за темою, проводить аналіз і теоретичне 
узагальнення наукових даних, результатів експериментів та спостережень. 
Перевіряє правильність результатів, отриманих співробітниками, що працюють 
під його керівництвом. Бере участь у підвищенні кваліфікації кадрів. Впроваджує 
результати проведених досліджень та розробок. Кваліфікаційні вимоги. Вища 
освіта і досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше 10 років, наявність 
наукових праць, патентів на винаходи, на корисні моделі. За наявності наукового 
ступеня – без вимог до стажу роботи. 

Вимоги до наукового доробку при зарахуванні на посаду. Для зарахування на посаду 
старшого наукового співробітника (у т.ч. чергового зарахування за строковою 
трудовою угодою) працівник повинен опублікувати за останні 5 років не менше 9 
статей у фахових виданнях, у тому числі 2–3 статті – у міжнародних виданнях, що 
входять до науково-метричних баз даних. 

НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК 
Посадові обов’язки. Проводить наукові дослідження та розробки з окремих розділів 

(етапів, завдань) теми як відповідальний виконавець або спільно з науковим 
керівником, здійснює складні експерименти та спостереження. Збирає, аналізує та 
узагальнює науково-технічну інформацію, передовий вітчизняний та зарубіжний 
досвід, результати експериментів та спостережень. Бере участь у розробці планів 
та методичних програм досліджень і розробок, практичних рекомендацій з 
використання їх результатів. Складає звіти (розділи звітів) за темою або її 
розділом (етапом, завданням). Бере участь у впровадженні результатів досліджень 
та розробок. 

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта і досвід роботи за відповідною спеціальністю не 
менше 5 років, наявність наукових праць, патентів на винаходи, на корисні моделі. 
За наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи. 

Вимоги до наукового доробку при зарахуванні на посаду. Для зарахування на посаду 
наукового співробітника (у т.ч. чергового зарахування за строковою трудовою 
угодою) працівник повинен упродовж попереднього року опублікувати, не менше 
2 статей у фахових виданнях. 

МОЛОДШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК 
Посадові обов’язки. Під керівництвом відповідального виконавця проводить наукові 

дослідження й розробки за окремими розділами (етапами, завданнями) теми згідно 
із затвердженими методиками. Бере участь у виконанні експериментів, проводить 
спостереження та вимірювання, складає їх описи й формулює висновки. Вивчає 
науково-технічну інформацію, вітчизняний та зарубіжний досвід з виконуваної 
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тематики. Складає звіти (розділи звіту) за темою або її розділом (етапом, 
завданням). Бере участь у впровадженні результатів досліджень та розробок. 

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта і досвід роботи за відповідною спеціальністю не 
менше З років. За наявності наукового ступеня, закінчення аспірантури або 
проходження стажування – без вимог до стажу роботи. За наявності рекомендацій 
вищих навчальних закладів (факультетів) на посаду молодшого наукового 
співробітника можуть бути призначені, як виняток, випускники вищих навчальних 
закладів, які набули досвіду роботи у період навчання. 

 

Вимоги до наукового доробку при зарахуванні на посаду. Для зарахування 
випускників на посаду молодшого наукового співробітника після закінчення 
університету, йому необхідно опублікувати дві статті у фахових виданнях. Для 
зарахування на цю посаду на загальних підставах працівникові необхідно мати три 
статті у фахових виданнях. Обов’язковою вимогою є участь з доповідями на 2–4 
наукових конференціях за звітний період. Випускника аспірантури можна 
зараховувати на посаду молодшого наукового співробітника, якщо він 
опублікував не менше 3 статей у фахових виданнях. Для чергового зарахування на 
посаду молодшого наукового співробітника за строковою трудовою угодою 
працівникові необхідно упродовж попереднього календарного року опублікувати 
не менше 2-х статей у фахових виданнях. 

ЗАВІДУВАЧ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ВІДДІЛУ (ЛАБОРАТОРІЇ) 
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ УНІВЕРСИТЕТУ 
Посадові обов’язки. Організовує виконання науково-дослідних робіт, передбачених 

для підрозділу в тематичному плані інституту і визначає перспективи їх розвитку 
у відповідній області знань, вибирає методи і засоби проведення досліджень та 
розробок, шляхи вирішення поставлених перед підрозділом наукових і технічних 
завдань. Розробляє проекти перспективних і річних планів роботи підрозділу та 
подає їх керівництву інституту. Керує розробленням технічних завдань, 
методичних і робочих програм, техніко-економічних обґрунтувань, прогнозів та 
пропозицій щодо розвитку відповідної галузі науки і техніки або народного 
господарства, інших планових та методичних матеріалів. Визначає установи, 
організації і підприємства – співвиконавці запланованих науково-дослідних робіт. 

Здійснює наукове керівництво із проблем, передбачених в тематичному плані 
підрозділу, формулює їх кінцеві цілі і очікувані результати і бере безпосередню 
участь у проведенні найважливіших робіт. 

Контролює виконання передбачених планом завдань, договірних зобов’язань, а також 
якість робіт, що їх виконують фахівці підрозділу та співвиконавці. Забезпечує при 
цьому дотримання нормативних вимог, якісне оформлення документації, 
дотримання встановленого порядку її узгодження. Затверджує та подає на розгляд 
вченої (науково-технічної) ради інституту наукові звіти про роботи, виконані 
підрозділом. Забезпечує практичне застосування їх результатів, авторський нагляд 
і надання технічної допомоги. Визначає потребу підрозділу в устаткуванні, 
матеріалах та інших ресурсах, необхідних для проведення робіт, і вживає заходи 
щодо забезпечення підрозділу цими ресурсами, їх раціонального використання та 
збереження обладнання, апаратури та приладів. Організовує роботу з 
патентування наукових і технічних досягнень та забезпечує реєстрацію винаходів 
та раціоналізаторських пропозицій. 
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Забезпечує підвищення ефективності роботи підрозділу, раціональне розміщення 
працівників, вживає заходи щодо підвищення творчої активності працівників. 
Стежить за безпечним проведенням робіт, дотриманням правил норм охорони 
праці та техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Бере 
участь у підборі кадрів, проводить роботу з їх атестації та оцінки діяльності, 
підвищення кваліфікації, подає пропозиції про оплату їх праці з урахуванням 
особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу. Визначає напрями 
діяльності відділів (лабораторій), що входять до складу підрозділу, організовує та 
координує їх роботу. 

Кваліфікаційні вимоги. Науковий ступінь доктора або кандидата наук. Наявність 
наукових праць. Досвід наукової та організаторської роботи не менше 10 років. 

На посаду завідувача науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної 
частини на термін до 3 років можуть бути призначені особи, які не мають 
наукового ступеня, висококваліфіковані фахівці з відповідної галузі знань, що 
мають зазначений досвід роботи. 

 
Вимоги до наукового доробку при зарахуванні на посаду. Для зарахування на посаду 

завідувача науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини (у 
т.ч. чергового зарахування за строковою трудовою угодою) працівник повинен 
опублікувати за 5 попередніх років не менше 10 наукових статей у фахових 
виданнях, у тому числі не менше 3 статей – у міжнародних виданнях. 

ЗАВІДУВАЧ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО СЕКТОРУ (ЛАБОРАТОРІЇ, ГРУПИ ), ЩО 
ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ВІДДІЛУ 
(ЛАБОРАТОРІЇ) НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ УНІВЕРСИТЕТУ 

Посадові обов’язки. Організовує виконання науково-дослідних робіт, передбачених у 
тематичному плані сектору (лабораторії, групи), що входить до складу науково-
дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини університету, і 
визначає перспективи їх розвитку з закріпленої тематики, вибирає методи і засоби 
проведення цих робіт. Розробляє проекти перспективних і річних планів роботи 
свого підрозділу і подає їх керівництву сектору або (лабораторії, групи), що 
входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної 
частини університету. Розробляє проекти технічних завдань, методичних і 
робочих програм, техніко-економічних обґрунтувань і прогнози розвитку 
відповідної галузі знань і пропозиції з залучення інших установ, організацій і 
підприємств як співвиконавців запланованих робіт. Здійснює наукове керівництво 
із проблем, передбачених в тематичному плані сектору (лабораторії, групи), що 
входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної 
частини університету, формує їх кінцеві цілі і передбачувані результати, бере 
безпосередню участь у проведенні окремих робіт. 

Контролює виконання передбачених планом завдань, договірних зобов’язань, а також 
якість робіт, виконаних фахівцями сектору (лабораторії, групи), що входить до 
складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини 
університету, а також співвиконавцями. Забезпечує при цьому дотримання 
нормативних вимог, комплектність та якісне оформлення документації, 
дотримання встановленого порядку її узгодження. Представляє на розгляд вченої 
(науково-технічної) ради установи або керівника сектору (лабораторії, групи), що 
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входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної 
частини університету наукові звіти щодо виконаних робіт. Забезпечує практичне 
застосування їх результатів, авторський нагляд і надання технічної допомоги. 
Вживає заходів з раціонального використання виділених ресурсів і забезпечує 
збереження обладнання, апаратури та приладів. Проводить роботу з патентування 
наукових і технічних досягнень і забезпечує реєстрацію винаходів та 
раціоналізаторських пропозицій. Забезпечує підвищення ефективності роботи 
підрозділу, раціональне розміщення працівників, вживає заходів щодо підвищення 
творчої активності. Стежить за безпечним проведенням робіт, дотриманням 
правил і норм охорони праці та техніки безпеки, виробничої санітарії і 
протипожежного захисту. Бере участь у підборі, атестації й оцінюванні діяльності 
працівників сектору (лабораторії, групи), що входить до складу науково-
дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини університету, 
підвищення їх кваліфікації, подає керівнику сектору (лабораторії, групи), що 
входить до складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної 
частини університету, пропозиції з оплати праці з урахуванням особистого внеску 
в загальні результати роботи. 

Кваліфікаційні вимоги. Науковий ступінь доктора або кандидата наук. Наявність 
наукових праць. Досвід наукової та організаторської роботи не менше 5 років. 

На посаді завідувача науково-дослідного сектору (лабораторії, групи), що входить до 
складу науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини 
університету на термін до 3 років можуть бути призначені особи, які не мають 
наукового ступеня, висококваліфіковані фахівці з відповідної галузі знань, що 
мають зазначений досвід роботи. 

 
Вимоги до наукового доробку при зарахуванні на посаду. Для зарахування на посаду 

завідувача науково-дослідного сектору (лабораторії, групи), що входить до складу 
науково-дослідного відділу (лабораторії) науково-дослідної частини університету 
(у т.ч. чергового зарахування за строковою трудовою угодою) працівник повинен 
опублікувати за 5 попередніх років не менше 10 наукових статей у фахових 
виданнях, у тому числі не менше 3 статей – у міжнародних виданнях. 

УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЧАСТИНИ УНІВЕРСИТЕТУ 
Посадові обов’язки. Очолює підготовку пропозицій зі зведених перспективних і 

річних планів наукових досліджень та розробок, а також здійснює координацію 
тематичних планів науково-дослідних робіт, що виконуються підрозділами 
інституту (закладу), а також іншими закладами, організаціями та підприємствами 
під час спільного їх проведення. Організовує контроль за своєчасним та якісним 
виконанням встановлених тематичних планів і підготовку зведених звітів про 
діяльність інституту (установи). Забезпечує координацію при розробці основних 
напрямів роботи інституту (установи), планів і програм підвищення ефективності 
його діяльності, поліпшення організації праці та управління. Забезпечує 
координацію при розробці основних напрямів роботи інституту (установи), планів 
і програм підвищення ефективності його діяльності, поліпшення організації праці 
та управління. Розглядає матеріали, пов’язані із захистом дисертацій і 
присвоєнням вчених звань. Готує пропозиції до планів видання наукових праць, 
забезпечує їх рецензування, а також проведення наукових конференцій, нарад, 
семінарів, дискусій. Організовує проведення атестації працівників, розробку 
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критеріїв і методів оцінки їх діяльності. координує діяльність науково-
допоміжних підрозділів інституту (установи). Готує пропозиції щодо планів 
підготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів, стажування науковців. 

Кваліфікаційні вимоги. Науковий ступінь доктора або кандидата наук. Наявність 
наукових праць. Досвід наукової та організаторської роботи не менше 10 років. 

На посаду ученого секретаря на строк до 3 років можуть бути призначені без 
наукового ступеня висококваліфіковані фахівці з відповідної галузі знань, що 
мають зазначений досвід роботи. 
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Додаток 14 
 

ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ  
ДО ПРОФЕСІОНАЛІВ 

(інженер, економіст) 
 
ІНЖЕНЕР, ЯКИЙ ПРОВОДИТЬ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Посадові обов’язки. Під керівництвом провідного інженера, відповідального 

виконавця або керівника теми (завдання) бере участь у проведенні наукових 
досліджень або виконанні технічних розробок, спрямованих на освоєння нової 
техніки і технології, удосконалення діючої технології, випуск продукції, що 
відповідає вимогам кращих вітчизняних і світових зразків. Розробляє робочі плани 
і програми проведення окремих етапів робіт. Здійснює збирання, оброблення, 
аналіз і систематизацію науково-технічної інформації за темою (завданням). 

Проектує кінематичні, монтажні та інші схеми різного призначення, розраховує 
необхідні параметри і величини. Складає описи будови і принципів дії виробів, 
об’єктів, що проектуються, а також обґрунтування технічних рішень. Проектує 
засоби випробування і контролю, оснастку, лабораторні макети, контролює їх 
виготовлення. Бере участь у стендових і виробничих випробуваннях дослідних 
зразків (партій) виробів, що проектуються, встановленні і налагодженні 
обладнання під час проведення досліджень і експериментів. 

Здійснює налагодження і регулювання складної і точної апаратури. Здійснює 
контроль за її станом і правильним користуванням. Стежить за роботою 
обладнання, проводить складні досліди і вимірювання, веде записи за 
експериментами, які проводяться, виконує необхідні розрахунки, аналізує і 
узагальнює результати, складає за ними технічні звіти і готує оперативні 
відомості. Готує вихідні дані для складання планів, кошторисів, заявок на 
матеріали, обладнання тощо. 

Розробляє проектну і робочу технічну документацію, оформляє закінчені науково-
дослідні і проектно-конструкторські роботи. Бере участь у впровадженні 
розроблених технічних рішень і проектів, наданні технічної допомоги і здійсненні 
авторського нагляду в процесі виготовлення, монтування, налагодження, 
випробування і здавання в експлуатацію виробів, об’єктів, які проектуються. 
Узагальнює досвід впровадження результатів досліджень і розроблених технічних 
рішень. Вивчає спеціальну літературу та іншу науково-технічну інформацію, 
досягнення вітчизняної і світової науки і техніки з питань досліджень або 
розробок. 

Готує інформаційні огляди, а також рецензії, відгуки і висновки на технічну 
документацію. Бере участь в експертизі наукових робіт, у роботі семінарів, 
конференцій, науково-технічних товариств. Складає розділи науково-технічних 
звітів про виконану роботу. Бере участь у підготовці публікацій, складанні заявок 
на винаходи і відкриття. 

Кваліфікаційні вимоги. 
Провідний інженер: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера I категорії – не менше 2 років. 
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Інженер I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 
спеціаліст); для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за 
професією інженера II категорії – не менше 2 років. 

Інженер II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки 
(спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера – не менше 1 року. 

Інженер ІІІ категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки 
(спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

 
ЕКОНОМІСТ 
Посадові обов’язки. Виконує роботу щодо здійснення економічної діяльності 

підприємства, спрямованої на підвищення ефективності та рентабельності 
виробництва, якості продукції, що випускається, і освоєння нових видів продукції, 
досягнення високих кінцевих результатів за оптимального використання 
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Готує вихідні дані для складання 
проектів господарсько-фінансової, виробничої та комерційної діяльності (бізнес-
планів) підприємства з метою забезпечення зростання обсягів збуту продукції та 
збільшення прибутку. Виконує розрахунки з матеріальних, трудових і фінансових 
витрат, необхідних для виробництва і реалізації продукції, освоєння нових видів 
продукції, прогресивної техніки та технології. 

Здійснює економічний аналіз господарської діяльності підприємства та його 
підрозділів, виявляє резерви виробництва, розробляє заходи щодо забезпечення 
режиму економії, підвищення рентабельності виробництва, 
конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, зменшення витрат на 
виробництво і реалізацію продукції, усунення втрат та непродуктивних витрат, а 
також виявлення можливостей додаткового випуску продукції. Визначає 
економічну ефективність організації праці та виробництва, упровадження нової 
техніки і технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів. 

Бере участь у розгляданні розроблених виробничо-господарських планів, проведенні 
робіт з ресурсозберігання, у впровадженні та вдосконаленні внутрішньогос-
подарського розрахунку, удосконаленні прогресивних форм організації праці та 
управління, а також планової та облікової документації. Оформляє матеріали для 
укладання договорів, стежить за термінами виконання договірних зобов’язань. 
Здійснює контроль за ходом виконання планових завдань підприємством та його 
підрозділами, використанням внутрішньогосподарських резервів. 

Бере участь у проведенні маркетингових досліджень і прогнозуванні розвитку 
підприємства. Виконує роботу, пов’язану з нерегламентованими розрахунками і 
контролем за правильним здійсненням розрахункових операцій. Веде облік 
економічних показників результатів виробничої діяльності підприємства та його 
підрозділів, а також облік укладених договорів. Готує періодичну звітність в 
установлені терміни. 

Виконує роботу щодо формування, ведення і зберігання бази даних економічної 
інформації, вносить зміни до довідкової та нормативної інформації, яка 
використовується під час оброблення даних. Бере участь у формуванні 
економічної постановки завдань або окремих їх етапів, які виконуються за 
допомогою обчислювальної техніки, визначає можливості використання готових 
проектів, алгоритмів пакетів прикладних програм, що дають можливість 
створювати економічно обґрунтовані системи оброблення економічної інформації. 
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Кваліфікаційні вимоги. 
Провідний економіст: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста I категорії – не менше 2 років. 
Економіст I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, 

спеціаліст); для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за 
професією економіста II категорії – не менше 2 років. 

Економіст II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки 
(спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста – не менше 1 року. 

Економіст (без категорії): повна вища освіта відповідного напряму підготовки 
(спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 
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Додаток 15 

 
ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ  

ДО ФАХІВЦІВ 
(фахівець, технік) 

 
ФАХІВЕЦЬ 
Назва професії “Фахівець” може бути розширена за потребою (для внутрішнього 

використання), термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані 
роботи, сферу діяльності. Наприклад, “Фахівець з інформаційного забезпечення”, 
“Фахівець відділу зв’язків з громадськістю” тощо. 

Посадові обов’язки. Виконує з використанням засобів обчислювальної техніки, 
комунікацій та зв’язку роботи одного з напрямів діяльності підприємства 
(установи, організації) чи його підрозділу під загально-методичним керівництвом 
професіонала (керівника підрозділу). Вивчає та аналізує інформацію, показники і 
результати роботи, узагальнює і систематизує їх, проводить необхідні розрахунки, 
використовуючи сучасну електронно-обчислювальну техніку. 

У межах своїх обов’язків здійснює аналітичні, контрольні та облікові операції, 
підготовку необхідних відгуків, оглядів, висновків з питань виконуваної роботи. 
Готує матеріали для аналізу, розроблення проектів нормативних та організаційно-
методичних документів, графіків роботи, замовлень, заявок, інструкцій, 
пояснювальних записок, карт, схем та іншої технічної документації. Бере участь у 
їх розробленні та комп’ютерно-інформаційному обслуговуванні. 

Розглядає документацію, відповідність показників, стежить за додержанням 
установлених вимог, чинних норм, правил та стандартів. Здійснює збирання, 
накопичення, оброблення, аналіз, оцінку інформації щодо напряму своєї 
діяльності. Формує звіти, веде облікову та довідкову документацію в межах своєї 
компетенції. Застосовує, впроваджує і обслуговує технології та комп’ютерні 
програми за своїм напрямом роботи. 

Кваліфікаційні вимоги. 
Фахівець I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 

(спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця II категорії: для 
спеціаліста – не менше 1 року, для бакалавра – не менше 2 років. 

Фахівець II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки 
(спеціаліст або бакалавр). Для спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для 
бакалавра – стаж роботи за професією фахівця – не менше 1 року. 

Фахівець (без категорії): базова або неповна вища освіта відповідного напряму 
підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

ТЕХНІК 
Посадові обов’язки. Під керівництвом кваліфікованішого працівника виконує роботу 

з проведення необхідних технічних розрахунків, розроблення нескладних проектів 
і простих схем, забезпечуючи їх відповідність технічним завданням, чинним 
стандартам та нормативним документам. Здійснює налагодження, настроювання, 
регулювання і дослідну перевірку устаткування та систем у лабораторних умовах і 
на об’єктах, стежить за їх справним станом. 
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Бере участь у проведенні експериментів і випробувань, підключає прилади, реєструє 
необхідні характеристики та параметр і виконує оброблення одержаних 
результатів. Бере участь у розробленні програм, інструкцій та іншої технічної 
документації у виготовленні макетів, а також у випробуваннях і 
експериментальних роботах. Виконує роботу зі збирання, оброблення і 
накопичення вихідних матеріалів, даних статистичної звітності, науково-технічної 
інформації. 

Готує описи робіт, що проводяться, необхідні специфікації, діаграми, таблиці, 
графіки та іншу технічну документацію. Вивчає з метою використання в роботі 
довідкову і спеціальну літературу. Бере участь в обґрунтуванні економічної 
ефективності впровадження нової техніки та прогресивної технології, 
раціоналізаторських пропозицій і винаходів. Виконує роботу з оформлення 
планової та звітної документації, вносить необхідні зміни і виправлення до 
технічної документації згідно з рішеннями, прийнятими під час розгляду та 
обговорення виконуваної роботи. 

Приймає та реєструє документацію і кореспонденцію з виконуваної роботи, що 
надходить, забезпечує її збереженість, веде облік проходження документів і 
контролює терміни їх виконання, а також здійснює технічне оформлення 
документів, закінчених діловодством. Систематизує, обробляє і готує дані для 
складання звітів про роботу. Вживає необхідних заходів щодо використання в 
роботі сучасних технічних засобів. 

Кваліфікаційні вимоги. 
Технік І категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією 
техніка II категорії – не менше 1 року. 

Технік II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму 
підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра – без вимог до 
стажу роботи, для молодшого спеціаліста стаж роботи за професією техніка – не 
менше 2 років. 

Технік III категорії: неповна вища освіта відповідного напряму підготовки 
(молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 
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ÏÎËÎÆÅÍÍß
ïðî ïîðÿäîê âèäàííÿ ìîíîãðàô³é

Ìîíîãðàô³ÿ – íàóêîâå âèäàííÿ, ÿê ïðàâèëî, ó âèãëÿä³ êíèãè, ùî ì³ñòèòü ðåçóëüòàòè
âñåá³÷íîãî òåîðåòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ îäí³º¿ íàóêîâî¿ ïðîáëåìè, òåìè ³ ÿêå íàëåæèòü
îäíîìó àáî ê³ëüêîì àâòîðàì. Ó ìîíîãðàô³ÿõ ìîæóòü òàêîæ âèñâ³òëþâàòèñÿ ðåçóëü-
òàòè áàãàòîð³÷íèõ äîñë³äæåíü â÷åíîãî àáî ãðóïè â÷åíèõ ó ò³é ÷è ³íø³é ãàëóç³ íàóêè.

Ìîíîãðàô³¿ âèäàþòüñÿ âèäàâíèöòâàìè, ÿêèì íàäàíî ïðàâî ïóáë³êóâàòè íàóêîâ³ ïðàö³, çà
ïîâíîãî äîòðèìàííÿ âèìîã ùîäî ðåäàêö³éíîãî îôîðìëåííÿ çã³äíî ç äåðæàâíèìè
ñòàíäàðòàìè Óêðà¿íè. Íàêëàä âèäàííÿ ïîâèíåí ñòàíîâèòè íå ìåíøå í³æ 100
ïðèì³ðíèê³â.

Îáñÿã îñíîâíîãî çì³ñòó ìîíîãðàô³¿ ó ãàëóç³ ïðèðîäíè÷èõ òà òåõí³÷íèõ íàóê âñòàíîâëþºòüñÿ
íå ìåíøå í³æ 10 îáë³êîâî-âèäàâíè÷èõ àðêóø³â, à ó ãàëóç³ ãóìàí³òàðíèõ òà ñóñï³ëüíèõ
íàóê – íå ìåíøå í³æ 15 îáë³êîâî-âèäàâíè÷èõ àðêóø³â.

ÏËÀÍÓÂÀÍÍß ÂÈÄÀÍÍß ÌÎÍÎÃÐÀÔ²É
Â ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒ²

“ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ”

Âèäàííÿ ìîíîãðàô³é ïëàíóºòüñÿ ÿê îäèí ç îñíîâíèõ íàïðÿì³â ðîáîòè óí³âåðñèòåòó.
Ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïëàíó âèäàííÿ ìîíîãðàô³é (äîäàòîê 1) ðàçîì ç ðîçøèðåíèì
ïëàíîì êîæíî¿ ìîíîãðàô³¿ òà äîâ³äêîþ ïðî ¿¿ àâòîð³â ïîäàþòüñÿ äèðåêòîðàìè
íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ ³íñòèòóò³â ïðîðåêòîðó ç íàóêîâî¿ ðîáîòè. Íà îñíîâ³ ïîäàíèõ
ïðîïîçèö³é íà çàñ³äàíí³ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ðàäè ôîðìóºòüñÿ ð³÷íèé ïëàí âèäàííÿ
ìîíîãðàô³é, ùî çàòâåðäæóºòüñÿ Â÷åíîþ ðàäîþ óí³âåðñèòåòó.

ÏÎÄÀÍÍß ÌÎÍÎÃÐÀÔ²É ÍÀ ÐÎÇÃËßÄ Â×ÅÍÎ¯ ÐÀÄÈ
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

“ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ”

Äëÿ ïîäàííÿ ìîíîãðàô³¿ íà ðîçãëÿä Â÷åíî¿ ðàäè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà
ïîë³òåõí³êà” íåîáõ³äíî ïîäàòè ðóêîïèñ ìîíîãðàô³¿ ³ òàê³ ìàòåð³àëè (ó 2 ïðèì³ðíèêàõ):

1.      Ðîçøèðåíèé ïðîñïåêò ìîíîãðàô³¿.
2.      Àíîòàö³þ.
3.       Ðåöåíç³¿ íå ìåíøå í³æ â³ä äâîõ äîêòîð³â íàóê, ôàõ³âö³â ç â³äïîâ³äíî¿ ñïåö³àëüíîñò³, ÿê³

íå º ïðàö³âíèêàìè óí³âåðñèòåòó.
4.        Ðåêîìåíäàö³¿ êàôåäðè ³ Â÷åíî¿ ðàäè ³íñòèòóòó, ó ÿêèõ, çîêðåìà, âêàçóºòüñÿ, ÷è º àâòîð

(àâòîðè) øòàòíèì(è) ïðàö³âíèêîì (ïðàö³âíèêàìè) óí³âåðñèòåòó.
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5.      Äîâ³äêó ïðî àâòîð³â.
6.        Äîâ³äêó ïðî âíåñåííÿ ìîíîãðàô³¿ ó ïëàí âèäàííÿ, ï³äïèñàíó ïðîðåêòîðîì ç íàóêîâî¿

ðîáîòè.
7.      Êàðòêó îáë³êó ³ ðîçãëÿäó ìîíîãðàô³¿.
Êð³ì òîãî, ó íàóêîâî-äîñë³äíó ÷àñòèíó ïîäàºòüñÿ âèòÿã ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ êàôåäðè, ó

ÿêîìó çàçíà÷àºòüñÿ, ÷è íàâåäåí³ â ìîíîãðàô³¿ ðåçóëüòàòè îòðèìàíî ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ
äåðæáþäæåòíî¿ àáî ãîñïäîãîâ³ðíî¿ òåìàòèêè, à òàêîæ âêàçóºòüñÿ, çà ðàõóíîê ÿêèõ
äæåðåë ïîêðèâàòèìóòüñÿ âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç âèäàííÿì ö³º¿ ìîíîãðàô³¿.

Â²ÄØÊÎÄÓÂÀÍÍß ÇÀÒÐÀÒ
ÍÀ ÂÈÄÀÍÍß ÌÎÍÎÃÐÀÔ²¯

Çà ðåêîìåíäàö³ºþ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ðàäè Ðåêòîð óí³âåðñèòåòó ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî
â³äøêîäóâàííÿ çàòðàò çà ðàõóíîê êîøò³â Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà
ïîë³òåõí³êà” íà âèäàííÿ ìîíîãðàô³é:

–äîêòîðàíò³â;
–ïðàö³âíèê³â, ïåðåâåäåíèõ äëÿ çàâåðøåííÿ äîêòîðñüêèõ äèñåðòàö³é íà ïîñàäè ñòàðøèõ

íàóêîâèõ ñï³âðîá³òíèê³â;
–ïðàö³âíèê³â, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó òâîð÷³é â³äïóñòö³;
–ïðàö³âíèê³â, ÿê³ âêëþ÷åí³ äî “Êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè íàóêîâî-

ïåäàãîã³÷íèõ ³ íàóêîâèõ êàäð³â”.
Â îêðåìèõ âèïàäêàõ çàòðàòè çà âèäàí³ ñï³âðîá³òíèêàìè óí³âåðñèòåòó ìîíîãðàô³¿, ÿê³ º

ðåçóëüòàòîì áàãàòîð³÷íèõ äîñë³äæåíü ïðîâ³äíîãî â÷åíîãî àáî ãðóïè, äî ÿêî¿ âõîäÿòü
ïðîâ³äí³ â÷åí³ óí³âåðñèòåòó, ìîæóòü áóòè òàêîæ â³äøêîäîâàí³ çà ðàõóíîê êîøò³â
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” íà ï³äñòàâ³ ðåêîìåíäàö³¿
íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ðàäè òà ð³øåííÿ Ðåêòîðà.

Çàòðàòè íà âèäàííÿ ìîíîãðàô³¿ íå â³äøêîäîâóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â óí³âåðñèòåòó,
ÿêùî íàïèñàííÿ ìîíîãðàô³¿ º îäíèì ç ïóíêò³â äîãîâîðó ÷è îòðèìàíîãî
ì³æíàðîäíîãî ãðàíòó.

¹ 
ç/ï 

Àâòîð,  
â³äîìîñò³ ïðî àâòîðà 

(ì³ñöå ðîáîòè, 
ïîñàäà, íàóêîâèé 

ñòóï³íü) 

Íàçâà âèäàííÿ, 
êîðîòêà àíîòàö³ÿ, 

íîâèçíà, àäðåñí³ñòü 

Îáñÿã â 
îáë³êîâî-

âèäàâíè÷èõ 
àðêóøàõ 

Íàêëàä 
Êâàðòàë 
ïîäàííÿ 
ðóêîïèñó 

      

Äîäàòîê 1

Ïðîïîçèö³¿ äî ïëàíó âèäàííÿ ìîíîãðàô³é
ó Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”

Äèðåêòîð ³íñòèòóòó
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО КОНКУРС МОНОГРАФІЙ,  

ПІДРУЧНИКІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ  
 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ  
1.1.  Конкурс монографій, підручників та навчальних посібників на здобуття премій 

Національного університету “Львівська політехніка” (далі – Конкурс) 
проводиться  на  основі ухвали Вченої ради Університету від 25 жовтня 2005 
року (протокол №  41). 

1.2. Для участі у Конкурсі висуваються друковані праці, видані працівниками 
Львівської політехніки та які отримали громадське визнання і не менше року 
використовуються у навчальному процесі. 

1.3.  Конкурс проводиться у таких номінаціях:  
− “Найкраща монографія”; 
− “Найкращий підручник”  
− “Найкращий навчальний посібник”. 

1.4.  На Конкурс приймаються: 
− монографії з актуальних напрямів розвитку науки і техніки, рекомендовані 
Вченою радою Університету; 
− підручники, навчальні посібники з грифом МОН України. 

1.5.  Для заохочення авторів кращих друкованих робіт встановлюються по три премії 
у кожній номінації:  
− перша –  розміром  у 3 посадових оклади професора, доктора наук; 
− друга – розміром у 2 посадових оклади професора, доктора наук; 
− третя – розміром у 1,5 посадових оклади професора, доктора наук. 

 
2. ПОРЯДОК І ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 
2.1. Конкурс оголошується наказом Ректора; повідомлення про початок Конкурсу 

публікується у тижневику  “Аудиторія”. 
2.2.  Конкурс проводиться  у два етапи. 
Перший етап проводиться у навчально-наукових інститутах від 15 до 31 жовтня. 

Вчені ради інститутів розглядають видані, як правило, упродовж попереднього 
календарного року монографії, підручники та навчальні посібники і висувають 
кращі друковані праці (не більше ніж три у кожній номінації) для участі у 
другому етапі конкурсу.   

З метою підвищення фаховості в оцінюванні представлених до конкурсу видань вчені 
ради навчально-наукових інститутів рейтингують видання перед рекомендацією 
їх на Конкурс монографій, підручників та навчальних посібників Національного 
університету “Львівська політехніка” 
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Другий етап – всеуніверситетський – проводиться з 1 до 15 листопада. 
2.3.  Друковані праці, висунуті вченою радою інституту для участі у другому етапі 

Конкурсу, подаються вченому секретареві науково-дослідної частини в трьох 
примірниках і супроводжуються такими документами: 
− витяг з протоколу засідання вченої ради інституту; 
− інформація про авторів (П.І.П., науковий ступінь, вчене звання, посада, назва 
кафедри та інституту); 
− довідка про творчий внесок (у відсотках), підписана співавторами 
друкованої праці. 

2.4.  Конкурс проводиться за умови висунення більше ніж 5 друкованих праць у 
кожній номінації. 

2.5.  Розгляд праць, поданих на другий етап Конкурсу, здійснює Експертна комісія, 
яка створюється щорічно (за наказом Ректора), з числа провідних вчених 
університету.  

2.6.  Комісія розглядає подані документи та таємним голосуванням визначає рейтинг 
кожної друкованої праці.  

2.7. Першими преміями нагороджується монографія, підручник чи навчальний 
посібник, які отримали найвищий рейтинг, другою і третьою преміями – роботи, 
які за рейтингом зайняли відповідно друге і третє місця. 

2.8. Конкурс проводиться у кожній номінації поетапно, відповідно до рейтингу 
представлених навчально-науковими інститутами друкованих праць, а саме: 
− на першому етапі проводиться конкурс серед робіт, рекомендованих 
інститутами на перше місце. Перша премія присуджується роботі, яка набрала 
найбільшу кількість голосів членів Експертної комісії;  
− роботи, які не здобули першу премію, беруть участь у другому етапі разом з 
роботами, рекомендованими інститутами на друге місце. Друга премія 
присуджується роботі, яка набрала найбільшу кількість голосів членів 
Експертної комісії; 
− роботи, які не здобули другу премію, беруть участь у третьому етапі разом з 
роботами, рекомендованими інститутами на третє місце. Третя премія 
присуджується роботі, яка набрала найбільшу кількість голосів членів 
Експертної комісії. 

2.9.  Рішення Експертної комісії щодо присудження премій розглядається та 
обговорюється на засіданні Вченої ради Університету. 

2.10.  Виконання ухвали Вченої ради Університету про підсумки конкурсу 
проводиться на підставі наказу Ректора, а інформація щодо підсумків конкурсу 
публікується у тижневику “Аудиторія”. 

2.11.  Премії розподіляються між співавторами згідно з поданими довідками про 
творчий внесок. 

2.12.  Авторам (колективам авторів) найкращих монографій, підручників та 
навчальних посібників Національного університету “Львівська політехніка” 
видаються дипломи, які урочисто вручаються на конференції трудового 
колективу (на засіданні Вченої ради Університету). 
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ÒÈÌ×ÀÑÎÂÅ ÏÎËÎÆÅÍÍß
ÏÐÎ ÃÐÀÍÒÈ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

“ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ”
ÄËß ÌÎËÎÄÈÕ Â×ÅÍÈÕ

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Òèì÷àñîâå ïîëîæåííÿ âñòàíîâëþº óìîâè, ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó
íàóêîâèõ ïðîåêò³â ç ôóíäàìåíòàëüíèõ òà ïðèêëàäíèõ äîñë³äæåíü íà çäîáóòòÿ ãðàíò³â
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” äëÿ ìîëîäèõ â÷åíèõ (äàë³ ãðàíòè
Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè), ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ Íàö³îíàëüíèì óí³âåðñèòåòîì “Ëüâ³âñüêà
ïîë³òåõí³êà”.

1.2.  Ïîëîæåííÿ ðîçðîáëåíå íà ï³äñòàâ³ óõâàëè Â÷åíî¿ ðàäè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” â³ä 23.05.2006 ð. (Ïðîòîêîë ¹ 48) “Ïðî ìîëîä³æíó ïîë³òèêó
Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ñòîñîâíî ìîëîäèõ â÷åíèõ òà ïðàö³âíèê³â óí³âåðñèòåòó”.

1.3.  Ãðàíòè ïðèçíà÷àþòüñÿ ç ìåòîþ ï³äòðèìêè íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ìîëîäèõ íàóêîâö³â
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”.

1.4.  Êîíêóðñ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ïðîåêò³â ìîëîäèõ â÷åíèõ íà çäîáóòòÿ ãðàíò³â Ëüâ³âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè çä³éñíþºòüñÿ çà òàêèìè íàïðÿìêàìè:

– ôóíäàìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ ó ãàëóç³ ìàòåìàòè÷íèõ ³ ïðèðîäíè÷èõ íàóê;
– íîâ³ êîìï’þòåðí³ çàñîáè òà òåõíîëîã³¿ ³íôîðìàòèçàö³¿ ñóñï³ëüñòâà;
– íîâ³òí³ òà ðåñóðñîîùàäí³ òåõíîëîã³¿ â åíåðãåòèö³ òà ïðîìèñëîâîñò³;
– íàíîòåõíîëîã³¿, ì³êðîåëåêòðîí³êà òà òåëåêîìóí³êàö³¿;
– óäîñêîíàëåííÿ õ³ì³÷íèõ òåõíîëîã³é, íîâ³ ðå÷îâèíè òà ìàòåð³àëè, ðîçâèòîê
á³îòåõíîëîã³é;
– ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿  ó áóä³âíèöòâ³  òà àðõ³òåêòóð³;
– ôóíäàìåíòàëüí³ äîñë³äæåííÿ â ãàëóç³ ñóñï³ëüíèõ òà ãóìàí³òàðíèõ íàóê;
– òåîðåòè÷í³ òà ïðàêòè÷í³ çàñàäè ñòâîðåííÿ òà äîñë³äæåííÿ âèñîêîåôåêòèâíîãî
òåõíîëîã³÷íîãî îáëàäíàííÿ òà ìàøèí;
– ïðîáëåìè óïðàâë³ííÿ ³íâåñòèö³éíîþ òà ³ííîâàö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

2. ÏÎÐßÄÎÊ ÒÀ ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÊÎÍÊÓÐÑÓ ÍÀÓÊÎÂÈÕ
ÏÐÎÅÊÒ²Â ÍÀ ÇÄÎÁÓÒÒß ÃÐÀÍÒ²Â ËÜÂ²ÂÑÜÊÎ¯ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÈ

2.1. Ïðîöåäóðà ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íàóêîâèõ ðîá³ò íà çäîáóòòÿ ãðàíòó Ëüâ³âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè ìàº â³äêðèòèé õàðàêòåð.
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2.2. Êîíêóðñ çä³éñíþºòüñÿ ùîð³÷íî çà íàïðÿìêàìè, çàçíà÷åíèìè â ï. 1.4, ç óðàõóâàííÿì
âèä³ëåíîãî Íàö³îíàëüíèì óí³âåðñèòåòîì “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” ô³íàíñóâàííÿ.
Òåðì³í ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó: ç 1 âåðåñíÿ äî 20 æîâòíÿ.

2.3. Íà çäîáóòòÿ ãðàíòó Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ìîæóòü ïðåòåíäóâàòè ìîëîä³ â÷åí³ àáî
íàóêîâ³ êîëåêòèâè ìîëîäèõ â÷åíèõ, ÿê³ ìàþòü âàãîìèé íàóêîâèé äîðîáîê.

2.3.1. Äî ïðåòåíäåíò³â íà çäîáóòòÿ ãðàíòó Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè âèñóâàþòüñÿ
òàê³ âèìîãè:

– îñíîâíèì ì³ñöåì ðîáîòè ìîëîäîãî â÷åíîãî òà óñ³õ ÷ëåí³â íàóêîâîãî êîëåêòèâó
ìàº áóòè Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”;
 – êåð³âíèê ïðîåêòó ïîâèíåí ìàòè íå ìåíøå í³æ òðè ïóáë³êàö³¿ ó ïðîâ³äíèõ
íàóêîâèõ âèäàííÿõ àáî ìîíîãðàô³þ çà òåìàòèêîþ ïðîåêòó, îïóáë³êîâàí³ çà îñòàíí³
òðè ðîêè;
 – â³ê êåð³âíèêà ïðîåêòó òà éîãî âèêîíàâö³â íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 35 ðîê³â
íà ìîìåíò çàê³í÷åííÿ êîíêóðñó.
2.3.2. Ãðàíòè ìîæóòü íàäàâàòèñÿ íå á³ëüøå í³æ òðè ðîêè ï³äðÿä.

2.4. Äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ íà çäîáóòòÿ ãðàíòó Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè äîïóñêàþòüñÿ
íàóêîâ³ ïðîåêòè ôóíäàìåíòàëüíîãî òà ïðèêëàäíîãî õàðàêòåðó.

2.5. Òåðì³í âèêîíàííÿ ïðîåêòó íå ïîâèíåí ïåðåâèùóâàòè 1 (îäèí) ð³ê.
2.6.  Ïðîåêòè íà êîíêóðñ íà çäîáóòòÿ ãðàíòó Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ãîòóþòü çà ôîðìîþ

„Çàïèò íà îòðèìàííÿ ãðàíòó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”
(äèâ. äîäàòîê 1). Äîäàòêîâî, ó âèãëÿä³ îêðåìîãî äîêóìåíòà, îá´ðóíòîâóºòüñÿ ó÷àñòü
êîæíîãî ç âèêîíàâö³â.

2.7. Êîíêóðñ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ïðîåêò³â ïðåòåíäåíò³â íà çäîáóòòÿ ãðàíòó Ëüâ³âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè îðãàí³çóºòüñÿ ñåêö³ÿìè ðàäè ìîëîäèõ â÷åíèõ íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ
³íñòèòóò³â Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”.

2.8.  Íàóêîâî-äîñë³äí³ ïðîåêòè ïðåòåíäåíò³â íà çäîáóòòÿ ãðàíòó Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè
îáãîâîðþþòüñÿ íà çáîðàõ ñåêö³é ðàäè ìîëîäèõ â÷åíèõ íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ
³íñòèòóò³â. Ð³øåííÿ çáîð³â ñåêö³¿ ùîäî ïðîïîíîâàíèõ ïðîåêò³â îôîðìëÿºòüñÿ ó
âèãëÿä³ ïðîòîêîëó. Ó ðàç³ íåçãîäè ïðåòåíäåíò³â íà çäîáóòòÿ ãðàíòó ç îö³íêîþ ¿õí³õ
íàóêîâî-äîñë³äíèõ ïðîåêò³â â³äïîâ³äíîþ ñåêö³ºþ ðàäè ìîëîäèõ â÷åíèõ àâòîðè
ïðîåêòó ìîæóòü àïåëþâàòè áåçïîñåðåäíüî äî ïðàâë³ííÿ ðàäè ìîëîäèõ â÷åíèõ, ÿêå
çîáîâ’ÿçàíå ðîçãëÿíóòè ö³ ïðîåêòè.

2.9.  Îôîðìëåíèé çàïèò òà âèòÿã ç ïðîòîêîëó çáîð³â ñåêö³¿ ïîäàºòüñÿ íà ðîçãëÿä ïðàâë³ííÿ
ðàäè ìîëîäèõ â÷åíèõ.

2.10. Ïðàâë³ííÿ ðàäè ìîëîäèõ â÷åíèõ ïîäàº ñâî¿ ïðîïîçèö³¿ Íàóêîâî-òåõí³÷í³é ðàä³
óí³âåðñèòåòó. Òåðì³í ïîäàííÿ ïðîïîçèö³é: äî 20 ëèñòîïàäà.

2.11. Ð³øåííÿ ïðî âèäàííÿ ãðàíò³â Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ïðèéìàº Íàóêîâî-òåõí³÷íà
ðàäà Óí³âåðñèòåòó. Âîíî çàòâåðäæóºòüñÿ íàêàçîì Ðåêòîðà óí³âåðñèòåòó. Òåðì³í
ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ: äî 20 ãðóäíÿ.

3. ÎÖ²ÍÊÀ ÒÀ ÅÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÍÀÓÊÎÂÈÕ ÏÐÎÅÊÒ²Â

3.1. Êîíêóðñíèé â³äá³ð íàóêîâî-äîñë³äíèõ ïðîåêò³â ìîëîäèõ â÷åíèõ íà çäîáóòòÿ ãðàíòó
Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ðåéòèíãîâî¿ îö³íêè ïðîåêòó, ÿêà
âèçíà÷àºòüñÿ äîäàâàííÿì îö³íêè íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèêà ïðîåêòó òà îö³íêè
çàïèòó, âèñòàâëåíî¿ åêñïåðòîì.

565



3.2. Îö³íêà íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèêà ïðîåêòó âèçíà÷àºòüñÿ çà ôîðìîþ, íàâåäåíîþ
ó äîäàòêó 2. Â³äïîâ³äàº çà äîñòîâ³ðí³ñòü âèçíà÷åííÿ ö³º¿ îö³íêè êåð³âíèê ïðîåêòó
òà ãîëîâà áþðî ñåêö³¿ ðàäè ìîëîäèõ â÷åíèõ, ÿêà ðîçãëÿäàº öåé ïðîåêò.

3.3. Äëÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè çàïèòó íà çäîáóòòÿ ãðàíòó Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ñåêö³ÿ
ðàäè ìîëîäèõ â÷åíèõ â³äïîâ³äíîãî íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó çâåðòàºòüñÿ äî
åêñïåðòà. Åêñïåðò ïðèçíà÷àºòüñÿ ç-ïîì³æ äîêòîð³â íàóê – ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â ó
â³äïîâ³äíîìó íàóêîâîìó íàïðÿì³ ãîëîâîþ Â÷åíî¿ ðàäè â³äïîâ³äíîãî íàâ÷àëüíî-
íàóêîâîãî ³íñòèòóòó. Ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ åêñïåðòà äîâîäèòüñÿ äî â³äîìà ñåêö³¿
ðàäè ìîëîäèõ â÷åíèõ öüîãî ³íñòèòóòó.

3.4. Åêñïåðò ãîòóº òà ïîäàº ñåêö³¿ ðàäè ìîëîäèõ â÷åíèõ ³íñòèòóòó åêñïåðòíèé âèñíîâîê
çà ôîðìîþ, íàâåäåíîþ ó äîäàòêó 3.

3.5. Îñíîâí³ êðèòåð³¿ åêñïåðòíî¿ îö³íêè íàóêîâî-äîñë³äíèõ ïðîåêò³â ïðåòåíäåíò³â íà
îòðèìàííÿ ãðàíòó Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè º òàêèìè:

– àêòóàëüí³ñòü ïðîåêòó;
– íàóêîâà íîâèçíà òà îá´ðóíòîâàí³ñòü çàïðîïîíîâàíîãî ï³äõîäó, ìåòîä³â ³
çàñîá³â äîñë³äæåíü;
 –  íàóêîâà ö³íí³ñòü ðåçóëüòàò³â, ÿê³ áóäóòü îòðèìàí³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïðîåêòó;
 – ïðàêòè÷íà ö³íí³ñòü ïðîåêòó;
 – íàóêîâà êâàë³ô³êàö³ÿ êåð³âíèêà òà âèêîíàâö³â;
 – íàÿâí³ñòü ³ ð³âåíü íàóêîâîãî äîðîáêó òà ïóáë³êàö³é êîëåêòèâó âèêîíàâö³â ïðîåêòó.

3.6.Íàóêîâî-òåõí³÷íà ðàäà óí³âåðñèòåòó:
3.6.1. Ðîçãëÿäàº ïðîïîçèö³¿ ïðàâë³ííÿ ðàäè ìîëîäèõ â÷åíèõ óí³âåðñèòåòó ùîäî

ïîäàíèõ íà êîíêóðñ íà çäîáóòòÿ ãðàíòó Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè íàóêîâèõ ïðîåêò³â.
3.6.2. Ï³äâîäèòü ï³äñóìêè êîíêóðñó òà ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ

ãðàíò³â Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè.
3.6.3. Çà íåîáõ³äíîñò³ Íàóêîâî-òåõí³÷íà ðàäà óí³âåðñèòåòó ìîæå ñêåðîâóâàòè

çàïèò äëÿ ïîâòîðíîãî ðîçãëÿäó ïðàâë³ííÿì ðàäè ìîëîäèõ â÷åíèõ.
3.7. Ó ðàç³ ð³âíîñò³ ðåéòèíãîâèõ îö³íîê ïðîåêò³â ïåðåâàãà íàäàºòüñÿ çà òàêèõ óìîâ:

 – íàÿâíîñò³ ñôîðìîâàíèõ íàóêîâèõ êîëåêòèâ³â, äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü
âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ ìîëîä³ êàäðè;
 – íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ âèêîíàííÿ äîñë³äæåíü;
 – íàÿâíîñò³ ïîòåíö³éíèõ ñïîæèâà÷³â íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ïðîäóêö³¿;
 – âïðîâàäæåííÿ ðåçóëüòàò³â ïîïåðåäí³õ äîñë³äæåíü ó ïðîìèñëîâîñò³ ÷è â ³íøèõ
ñôåðàõ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà;
 – êîìïëåêñíîãî õàðàêòåðó ïðîåêò³â.

4. ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÊÎÍÊÓÐÑÓ, Â²ÄÊÐÈÒÒß Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß

4.1. Ð³øåííÿ Ðåêòîðà ïðî ðåçóëüòàòè êîíêóðñíîãî â³äáîðó ïðîåêò³â íà çäîáóòòÿ ãðàíò³â
Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè îãîëîøóºòüñÿ íàêàçîì ïî óí³âåðñèòåòó ³ äîâîäèòüñÿ äî â³äîìà
êåð³âíèê³â ï³äðîçä³ë³â òà ïðàâë³ííÿ ðàäè ìîëîäèõ â÷åíèõ.

4.2. Ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ íàêàçó Ðåêòîðà ç îäåðæóâà÷åì ãðàíòó (êåð³âíèêîì ïðîåêòó)
óêëàäàºòüñÿ äîãîâ³ð ïðî âèêîíàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè.

4.3. Êîøòè, âèä³ëåí³ íà âèêîíàííÿ ïðîåêò³â, âèêîðèñòîâóþòüñÿ ëèøå çà ö³ëüîâèì
ïðèçíà÷åííÿì.
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4.4. Íåâèêîðèñòàí³ ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè çà ãðàíòîì Ëüâ³âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè êîøòè çàëèøàþòüñÿ ó ôîíä³ ñòèìóëþâàííÿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìîëîäèõ
íàóêîâö³â.

4.5. Êîøòîðèñ âèòðàò çà ãðàíòîì Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè çàòâåðäæóºòüñÿ ïðîðåêòîðîì ç
íàóêîâî¿ ðîáîòè ³ ìîæå ì³ñòèòè âèòðàòè íà òàê³ ñòàòò³:

 – îïëàòó ïðàö³;
 – îïëàòó â³äðÿäæåíü òà ó÷àñò³ â íàóêîâèõ êîíôåðåíö³ÿõ, ñåì³íàðàõ, ñèìïîç³óìàõ;
 – çàêóï³âëþ ìàòåð³àë³â òà îáëàäíàííÿ, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ íàóêîâî-

äîñë³äíî¿ ðîáîòè çà òåìîþ ãðàíòó;
 – ³íø³ âèòðàòè (çîêðåìà ïîñëóãè äîñòóïó äî ²íòåðíåòó), ïîâ’ÿçàí³ ³ç âèêîíàííÿì

íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè çà òåìîþ ãðàíòó.

5. ÇÂ²ÒÓÂÀÍÍß

5.1. Çà ðåçóëüòàòàìè âèêîíàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè çà ãðàíòîì Ëüâ³âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè îôîðìëÿºòüñÿ íàóêîâèé çâ³ò çã³äíî ç âèìîãàìè ÄÑÒÓ 3008-95, à òàêîæ
çâ³òíèé êîøòîðèñ ïðî âèòðàòè îòðèìàíèõ êîøò³â.

5.2. Íàóêîâèé çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ ðîáîòè çà ãðàíòîì Ëüâ³âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè îáãîâîðþºòüñÿ íà çàñ³äàíí³ ïðàâë³ííÿ ðàäè ìîëîäèõ â÷åíèõ òà
çàòâåðäæóºòüñÿ íà çàñ³äàíí³ Íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ ðàäè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”.

5.3. Îáëàäíàííÿ, ïðèäáàíå ìîëîäèìè â÷åíèìè çà êîøòè ãðàíòó, çàëèøàºòüñÿ íà áàëàíñ³
êàôåäðè, íà ÿê³é ïðàöþº îäåðæóâà÷ ãðàíòó (êåð³âíèê ïðîåêòó).
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 Äîäàòîê 1
Ôîðìà çàïèòó

Ñåêö³ÿ ðàäè ìîëîäèõ â÷åíèõ ²íñòèòóòó________________________________________

Ç À Ï È Ò
íà îòðèìàííÿ ãðàíòó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”

äëÿ ìîëîäèõ â÷åíèõ

1. ÀÂÒÎÐÈ ÏÐÎÅÊÒÓ:

2. ÀÍÎÒÀÖ²ß (äî 15 ðÿäê³â)
3. ÌÅÒÀ ² ÎÑÍÎÂÍ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÏÐÎÅÊÒÓ (äî 30 ðÿäê³â)
4. ÑÒÀÍ ÏÐÎÁËÅÌÈ (äî 30 ðÿäê³â)
5. Î×²ÊÓÂÀÍ² ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ ÂÈÊÎÍÀÍÍß ÏÐÎÅÊÒÓ,

¯ÕÍß Â²ÄÏÎÂ²ÄÍ²ÑÒÜ ÑÂ²ÒÎÂÎÌÓ Ð²ÂÍÞ (äî 50 ðÿäê³â)
6. ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÐÅÇÓËÜÒÀÒ²Â (äî 50 ðÿäê³â)
7. ÄÎÐÎÁÎÊ ÀÂÒÎÐ²Â ÇÀ ÒÅÌÀÒÈÊÎÞ ÏÐÎÅÊÒÓ, ÇÎÊÐÅÌÀ

ÎÑÍÎÂÍ² ÏÓÁË²ÊÀÖ²¯ ÇÀ ÎÑÒÀÍÍ² 3 ÐÎÊÈ (äî 10 ïóíêò³â)
8. ÅÒÀÏÈ ÐÎÁÎÒÈ

(íàçâà òà çì³ñò åòàïó, î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè)

íàïðÿì  
  

ïðîåêòó:  
(íå á³ëüøå í³æ 12 ñë³â) 

 
 
 

Êåð³âíèê ïðîåêòó 
(Ï.².Á.): 

 

ó÷åíèé 
ñòóï³íü 

 (ó÷åíå çâàííÿ)  

ì³ñöå îñíîâíî¿ 
ðîáîòè 

 

 (ïîñàäà)  
ðîá. òåë.:  äîì. òåë.:  
    
Âèêîíàâö³ 
ïðîåêòó: 

 

 (Ï.².Á., íàóêîâèé ñòóï³íü, â÷åíå çâàííÿ, ïîñàäà) 
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¹ ç/ï Âèä ðîáîòè Âíåñîê ó ñóìàðíèé 
ðåéòèíã 

1 Íàóêîâ³ ïóáë³êàö³¿  
1.1 Ñòàòòÿ ó âèäàííÿõ, ùî âõîäÿòü ó ïåðåë³ê ÂÀÊ 

àâòîð³â  òüê
5.1

−
 

1.2 Ïóáë³êàö³ÿ ó ìàòåð³àëàõ ì³æíàðîäíèõ êîíôåðåíö³é, ñòàòò³ 
â ì³æíàðîäíèõ âèäàííÿõ àâòîð³â  òüê

0.1
−

 

1.3 Ïàòåíò 
àâòîð³â  òüê
0.3

−
 

1.4 Òåçè äîïîâ³ä³, ñòàòòÿ ó ³íøèõ âèäàííÿõ Óêðà¿íè 
àâòîð³â  òüê
5.0

−
 

1.5 Ñòàòòÿ  â æóðíàë³ ç ô³ëàäåëüô³éñüêîãî ïåðåë³êó 
àâòîð³â  òüê
5

−
 

2  Íàóêîâî-ìåòîäè÷í³ ðîçðîáêè  
2.1 Ìîíîãðàô³ÿ 

)àâòîð³â  òüê(0.20
)ñòîð³íîê  òüê(0.3

−⋅
−⋅  

2.2 Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê, ï³äðó÷íèê ç ãðèôàìè ÌÎÍ 
)àâòîð³â  òüê(0.20
)ñòîð³íîê  òüê(5.1

−⋅
−⋅  

2.3.  Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê áåç ãðèôó ÌÎÍ 
)àâòîð³â  òüê(0.20
)ñòîð³íîê  òüê(0.1

−⋅
−⋅  

2.4 Ìåòîäè÷í³ ïîñ³áíèêè, ìåòîäè÷í³ âêàç³âêè  
)àâòîð³â  òüê(0.20
)ñòîð³íîê  òüê(5.0

−⋅
−⋅  

3. Рîáîòà ç³ ñòóäåíòàìè  
3.1 Ç ïóáë³êàö³ºþ òåç äîïîâ³ä³ (ñòàòò³) 1.0 
3.2 Ç ïóáë³êàö³ºþ òåç äîïîâ³ä³ (ñòàòò³) ç â³äçíàêîþ 1.5 
3.3 Êåð³âíèöòâî ìàã³ñòåðñüêîþ ðîáîòîþ 1.5 
4. Ó÷àñòü â ÍÄР (ÄБ, ãîñïäîãîâîðè, ãðàíòè). Ïðèì³òêà: äëÿ 

ì³æíàðîäíèõ ñóìà ïîäâîþºòüñÿ 
 

4.1 Êåð³âíèê 5.0 
4.2  Â³äïîâ. âèêîíàâåöü 3.0 
4.3 Âèêîíàâåöü 1.0 
5 Äîïîâ³ä³ íà êîíôåðåíö³ÿõ, ñèìïîç³óìàõ  
5.1 Âñåóêðà¿íñüêà êîíôåðåíö³ÿ 1.0 
5.2 Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ â Óêðà¿í³ 1.5 
5.3 Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ çà êîðäîíîì  2.0 
6 Çàõèñò äèñåðòàö³é  
6.1 Êàíäèäàòñüêî¿  10.0 
6.2 Äîêòîðñüêî¿ 20.0 
7  Îòðèìàííÿ íàóêîâèõ çâàíü  
7.1 Äîöåíòà, ñò. íàóê. ñï³âð. 10.0 
7.2 Ïðîôåñîðà 20.0 
8 ²íøå  
8.1 Ðåöåíçóâàííÿ àâòîðåôåðàò³â äèñåðòàö³é 0.7 
8.2 Îïîíóâàííÿ äèñåðòàö³é 5.0 

Äîäàòîê 2
Îö³íêà íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ êåð³âíèêà ïðîåêòó

Ïðèì³òêè. 1)Ðåéòèíã âèçíà÷àºòüñÿ ñóìàðíî çà òðè ïîïåðåäí³ ðîêè (âêëþ÷íî ç ðîêîì ïîäàííÿ çàïèòó).
Îñòàòî÷íà ðåéòèíãîâà îö³íêà êåð³âíèêà ïðîåêòó âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ñåðåäí³é ðåéòèíã çà òðè ðîêè (ä³ëåííÿì
ðåçóëüòàòó íà 3). 2) Íà ïåð³îä 2007–2009 ðð. ïîäàííÿ çàïèò³â çàõèñò äèñåðòàö³é òà îòðèìàííÿ â÷åíèõ çâàíü
âðàõîâóºòüñÿ ó ðåéòèíãó (ï.6, ï.7) íåçàëåæíî â³ä ¿õí³õ òåðì³í³â.
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Íàçâà çàïèòó: 
 
Êåð³âíèê ïðîåêòó:  
¹  Ïîêàçíèêè Ð³âí³ îö³íêè Îö³íêà åêñïåðòà 
1 Àêòóàëüí³ñòü ïðîåêòó ÍÄÐ  íèçüêà 

çàäîâ³ëüна
 висока
âèñîêà:  

0 ÷ 1 
2 ÷ 3   

       4 ÷  5  

2 Íàóêîâà íîâèçíà òà îáґðóíòîâàí³ñòü                        
çàïðîïîíîâàíîãî ï³äõîäó, ìåòîä³â ³ çàñîá³â 
äîñë³äæåíü  

íèçüêà 
çàäîâ³ëьна
 висока
âèñîêà:  

0 ÷ 1 
2 ÷ 3   
4 ÷ 5 

3 Íàóêîâà ö³íí³ñòü ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåíü  íèçüêà 
çàäîâ³ëüна
вискока 
âèñîêà:  

0 ÷ 1 
2 ÷ 3   

 4 ÷ 5 

4 Ïðàêòè÷íà ö³íí³ñòü  íèçüêà 
çàäîâ³ëüна
висока 
âèñîêà:  

0 ÷ 1 
2 ÷ 3   

 4 ÷ 5 

â³äñóòí³ñòü 0  
1 ³ á³ëüøå 
êàíäèä. 
íàóê  

 
1 ÷ 3   

1 äîêòîð íàóê 
áåç êàíä. íàóê  4 

5 

Íàóêîâà êâàë³ô³êàö³ÿ âèêîíàâö³â (ê³ëüê³ñòü 
êàíäèäàò³â ÷è äîêòîð³â íàóê ñåðåä âèêîíàâö³â, 
âêëþ÷íî ç êåð³âíèêîì ïðîåêòó)  

äîêòîð íàóê ³ 
êàíä. íàóê  5 

6 Íàÿâí³ñòü ³ ð³âåíü íàóêîâîãî äîðîáêó òà ïóáë³êàö³é 
êîëåêòèâó âèêîíàâö³â ïðîåêòó ÍÄÐ  

íèçüêèé: 
çàäîâ³ëüíè
é: âèñîêèé  

0 
1 
2 

 Çàãàëüíà ê³ëüê³ñíà îö³íêà çàïèòó: 
Ð à ç î ì :  

  

 

Äîäàòîê 3
Êðèòåð³¿ îö³íêè çàïèòó íà îòðèìàííÿ ãðàíòó

Åêñïåðò     ___________ ______________________________
        (ï³äïèñ)                                                  (ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³)

Äàòà   “___” ___________ 200_ ð.

Ãîëîâà Â÷åíî¿ ðàäè ²íñòèòóòó   _______ ________________________
          (ï³äïèñ)                                                (ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³)

Äàòà   “___” ___________ 200_ ð.

Çà ÿê³ñòü òà îá’ºêòèâí³ñòü îö³íêè çàïèòó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîêëàäàºòüñÿ
íà åêñïåðòà òà ãîëîâó Â÷åíî¿ ðàäè ²íñòèòóòó.
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ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок відбору на навчання студентів та аспірантів, 
стажування наукових і науково-педагогічних працівників 
Національного університету “Львівська політехніка”  

у провідних вищих навчальних закладах  
та наукових установах за кордоном 

  
 

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 
 
1.1. Положення про порядок відбору на навчання студентів та аспірантів, 

стажування наукових і науково-педагогічних працівників Національного 
університету “Львівська політехніка” у провідних вищих навчальних закладах та 
наукових установах за кордоном (далі – Положення) розроблено згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України № 411 від 13 квітня 2011 р., наказами 
МОНмолодьспорту України № 312, 313 від 1 березня 2013 р., іншими 
нормативно-правовими актами України. 

1.2. Метою навчання та стажування є підвищення рівня теоретичної та практичної 
підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, 
проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і тех-
нологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду 
провадження науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення 
інформаційного обміну та розширення наукових контактів. 

1.3. Основними завданнями навчання та стажування є:  
− набуття знань у галузях науки, техніки та вищої освіти;  
− проведення фундаментальних та/або прикладних наукових досліджень;  
− набуття практичного досвіду з трансферу технологій та управління 

інноваційною діяльністю.  
1.4. На навчання та стажування скеровують осіб, що мають високі досягнення у 

навчанні, наукові здобутки, проводять на високому науковому рівні фун-
даментальні та/або прикладні наукові дослідження та отримали рекомендацію 
Вченої ради Університету на підставі рішень Конкурсної комісії Університету з 
відбору на навчання студентів у провідних вищих навчальних закладах та 
наукових установах за кордоном (далі – Конкурсної комісії Університету) та 
науково-технічної ради Університету (для аспірантів, наукових і науково-
педагогічних працівників). 

1.5. Оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів та аспірантів, стажування 
наукових і науково-педагогічних працівників Національного університету 
“Львівська політехніка” відбувається щороку за наказом Ректора, на підставі 
наказів Міністерства освіти і науки України, що визначають порядок, умови і 
терміни його проведення, з урахуванням переліку пріоритетних напрямів освіти 
і науки та переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за 
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кордоном для навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-
педагогічних працівників за кордоном. 

1.6. Кандидатури, рекомендовані Конкурсною комісією Університету та науково-
технічною радою Університету, подаються на розгляд Вченої ради Університету 
та затверджуються її рішенням. 

1.7. Документи осіб, які претендують на проходження навчання та стажування та 
рекомендовані Вченою радою Університету, а також розрахунки та обґрун-
тування витрат бюджетних коштів на оплату послуг, пов’язаних з проходженням 
навчання, стажування у провідних вищих навчальних закладах та наукових 
установах за кордоном, подаються до Конкурсної комісії з відбору на навчання 
студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних 
працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за 
кордоном Міністерства освіти і науки України. 

1.8. Строк навчання студентів становить, як правило, 1–2 семестри, аспірантів - не 
повинен перевищувати 3 місяці, термін стажування наукових і науково-
педагогічних працівників – не повинен перевищувати 3 місяці.  

1.9. З особами, які скеровуються на навчання або стажування, укладається договір 
про скерування їх на навчання або стажування до закордонного навчального 
закладу, наукової установи.  

1.10. Фінансування витрат, пов'язаних з навчанням та стажуванням, здійснюється за 
рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за відповідною 
бюджетною програмою.  

 

2. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТУР НА НАВЧАННЯ  
ТА СТАЖУВАННЯ 

 

2.1. Студент, який претендує на проходження навчання у провідному вищому 
навчальному закладі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам:  
− мати високі результати навчання за програмою підготовки бакалавра або 

магістра;  
− мати досягнення у студентській науково-дослідній роботі; 
− напрям підготовки (спеціальності) студента повинен відповідати переліку 

пріоритетних напрямів освіти і науки;  
− володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається 

проходження навчання, на необхідному рівні.  
2.2. Аспірант, який претендує на проходження навчання у провідному вищому 

навчальному закладі чи науковій установі за кордоном, повинен відповідати 
таким вимогам: 
− тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних 

напрямів освіти і науки;  
− мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних 

фахових виданнях, патенти;  
− брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і 

науково-практичних конференціях, симпозіумах;  
− володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається 

проходження стажування, на необхідному рівні.  
2.3. Науковий або науково-педагогічний працівник, який претендує на про-

ходження стажування у провідному вищому навчальному закладі чи науковій 
установі за кордоном, повинен відповідати таким вимогам: 
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− мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-
педагогічної роботи не менше як три роки;  

− тематика наукового дослідження повинна відповідати переліку пріоритетних 
напрямів освіти і науки; 

− мати стаж роботи в Львівській політехніці, не менше як один рік;  
− мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних 

фахових виданнях, патенти;  
− брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і 

науково-практичних конференціях, симпозіумах;  
− володіти англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається 

проходження стажування, на необхідному рівні.  
 

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ НА НАВЧАННЯ  
ТА СТАЖУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ 

 
Відбір студентів на навчання у провідних вищих навчальних закладах та наукових 

установах за кордоном здійснює Конкурсна комісія Університету за 
пропозиціями вчених рад навчально-наукових інститутів.  

Відбір аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників здійснює науково-
технічна рада Університету за пропозиціями вчених рад навчально-наукових 
інститутів. На засідання науково-технічної ради запрошується представник 
кафедри іноземних мов та відповідальний з питання навчання студентів та 
аспірантів, стажування наукових та науково-педагогічних працівників 
Університету у провідних вищих навчальних закладах за кордоном – проректор 
з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків. 

Кандидатури, рекомендовані Конкурсною комісією Університету та науково-
технічною радою Університету, подаються на розгляд та затвердження Вченої 
ради Університету. 

3.1. Процедура проведення відбору студентів на навчання. 
3.1.1. Студент подає на розгляд кафедри, яка рекомендуватиме його на навчання, 

такі документи: 
− заяву на ім’я Ректора (за формою, наведеною у додатку 1); 
− проект індивідуального плану навчання (додаток 3а); 
− довідку із деканату про поточний рейтинг студента;  
− у разі наявності сертифіката ТОEFL, IELTS, GRE, TEF, DELF, DALF тощо з 

оцінкою (кількістю балів, рівнем тощо) необхідно додати копію; 
− у разі наявності в претендента додатка до диплома про вищу освіту 

європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) необхідно додати копію; 
− копію листа із підтвердженням попередньої домовленості із закордонним 

університетом щодо стажування претендента (оригінал або факс 
запрошення, договору, іншого підтверджувального документа). У разі 
відсутності зазначити термін його отримання (до “___” __________ 20__ р.). 

3.1.2.  Документи, зазначені у п. 3.1.1, а також витяг з протоколу засідання кафедри 
(додаток 4) з висновком про підтримку кандидата як претендента на навчання 
за кордоном, подаються на розгляд Вченої ради навчально-наукового-
інституту.  
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3.1.3. Витяг з протоколу засідання Вченої ради навчально-наукового інституту 
(додаток 5а) з висновком про підтримку кандидата як претендента на 
навчання за кордоном, витяг з протоколу засідання кафедри та документи, 
зазначені у п. 3.1.1 (також необхідно додати електронні версії усіх 
документів), подаються у Відділ міжнародних зв'язків Львівської 
політехніки та виносяться на розгляд Конкурсної комісії Університету. 

3.1.4. На засідання Конкурсної комісії Університету представляються також 
результати тестування знань з іноземної мови, які проводяться комісією у 
складі представників кафедри іноземних мов та/або прикладної лінгвістики. 

3.1.5. Комісія розглядає та аналізує подані документи та приймає рішення щодо 
подання кандидатур на розгляд Вченої ради Університету. 

3.1.6. Вчена рада Університету приймає рішення щодо рекомендації студентів як 
претендентів на навчання за кордоном. 

3.1.7. На розгляд Конкурсної комісії з відбору на навчання студентів і аспірантів та 
стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих 
навчальних закладах та наукових установах за кордоном Міністерства освіти 
і науки України подаються такі документи осіб, які претендують на 
проходження стажування:  

− лист-рекомендацію за підписом Ректора;  
− витяг з протоколу засідання Вченої ради Університету про рекомендацію 

претендента на навчання;  
− виписку з особової справи претендента;  
− копії документів, зазначених у пункті 3.1.1 цього Положення., а також 

витяги з протоколу засідання кафедри та Вченої ради навчально-наукового 
інституту. 

3.2. Процедура проведення відбору аспірантів на навчання, наукових та науково-
педагогічних працівників на проходження стажування. 

3.2.1. Претендент подає на розгляд кафедри такі документи: 
− заяву на ім’я Ректора (за формою, наведеною у додатку 1);  
− довідку про результати навчання та провадження науково-дослідної 

діяльності аспіранта (додаток 2а) або про результати провадження науково-
дослідної (науково-технічної) та/або науково-педагогічної діяльності 
наукового/науково-педагогічного працівника (додаток 2б);  

− проект індивідуального плану навчання або стажування, який повинен 
містити інформацію про мету, завдання, доцільність та термін навчання або 
стажування, види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а 
також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або 
впровадження їх результатів (додаток 3б).  

− у разі наявності сертифіката ТОEFL, IELTS, GRE, TEF, DELF, DALF тощо з 
оцінкою (кількістю балів, рівнем тощо) необхідно додати копію; 

− у разі наявності в претендента додатка до диплома про вищу освіту 
європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) необхідно додати копію; 

− копію листа із підтвердженням попередньої домовленості із закордонним 
університетом щодо навчання або стажування претендента (оригінал або 
факс запрошення, договору, іншого підтверджувального документа). У разі 
відсутності зазначити термін його отримання (до “___” __________ 20__ р.). 
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3.2.2. Документи, зазначені у п. 3.2.1, а також витяг з протоколу засідання кафедри 
з висновком про підтримку кандидата як претендента на навчання або 
стажування (додаток 4) подаються на розгляд Вченої ради навчально-
наукового-інституту.  

3.2.3. Витяг з протоколу засідання Вченої ради навчально-наукового інституту з 
висновком про підтримку кандидата як претендента на навчання або 
стажування (додаток 5б) та комплект документів, зазначений у п.3.2.1, 
разом з витягом із протоколу засідання кафедри (також необхідно додати 
електронні версії усіх документів), подаються вченому секретареві науково-
дослідної частини та виносяться на розгляд науково-технічної ради 
Університету. 

3.2.4. Науково-технічна рада розглядає та аналізує подані документи та приймає 
рішення щодо подання кандидатур на розгляд Вченої ради Університету. 

3.2.5. Вчена рада Університету приймає рішення щодо рекомендації аспірантів як 
претендентів на навчання та наукових, науково-педагогічних працівників як 
претендентів на проходження стажування за кордоном. 

3.2.6. На розгляд Конкурсної комісії з відбору на навчання студентів і аспірантів та 
стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих 
навчальних закладах та наукових установах за кордоном Міністерства освіти 
і науки України подаються такі документи:  

− лист-рекомендація за підписом Ректора;  
− витяги з протоколу засідання Вченої ради Університету та копії витягів з 
протоколів Вченої ради інституту та кафедри;  

− виписка з особової справи претендента;  
− копії документів, зазначених у пункті 3.2.1 цього Положення.  
 

4. ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ  
ТА СТАЖУВАННЯ 

 
4.1. Особа, яка перебуває на навчанні або стажуванні, зобов'язана подавати в 

Університет до 15 числа кожного місяця проміжний звіт про результати 
навчання або стажування. Форми звіту для аспірантів подано у додатку 6, для 
наукових та науково-педагогічних працівників – у додатку 7.  

4.2. Студент, який пройшов навчання, зобов'язаний подати після його завершення 
(упродовж місяця) у письмовій формі довідку про результати навчання (дода- 
ток 8), яка розглядається на засіданні кафедри та Вченій раді навчально-
наукового інституту і затверджується Конкурсною комісією Університету.  

4.3. Аспірант, який пройшов навчання, науковий або науково-педагогічний 
працівник, який пройшов стажування, зобов'язаний подати після його 
завершення (упродовж місяця) у письмовій формі звіт про результати навчання 
(додаток 9) або стажування (додаток 10), який розглядається на засіданні 
кафедри та Вченій раді навчально-наукового інституту і затверджується 
науково-технічною радою Університету. 
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Додаток 1 
 
 

Ректорові  
Національного університету  
“Львівська політехніка” 
проф. Бобалу Ю.Я. 

студента (аспіранта, наукового чи науково-
педагогічного працівника)  

кафедри_______________________________ 
                                                  (назва кафедри) 

_____________________________________ 
                                (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
 

ЗАЯВА 
 
 

Прошу Вас розглянути можливість скерувати мене на навчання 
(стажування1) в _________________ (навчальний заклад, країна) за рахунок коштів 
державного бюджету.  

 

До заяви додаю: супровідні документи та витяг з протоколу Вченої ради інституту з 
висновком про рекомендацію на навчання (стажування) 

 
 

 

 

Дата       Підпис  

                                                
1 Аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники вказують науковий напрям та 

спеціальність, за якою планується проходження навчання (стажування) 
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Додаток 2а 
ДОВІДКА  

про результати навчання та провадження науково-дослідної діяльності аспіранта  
__________________________________________________________________ 

(прізвище ім'я та по батькові) 

Зарахований до аспірантури Вказати дату та номер наказу  
Джерело фінансування навчання в 
аспірантурі 

 

Інформація про складання 
кандидатських іспитів 

 

Атестація  
Наукова тематика дисертації та її 
відповідність переліку пріоритетних 
напрямів освіти і науки 

Науковий напрям: 
Наукова спеціальність:  
Вказати тему кандидатської дисертації, дату 
затвердження, № протоколу:  
Напрями наукових досліджень:  

Наявність аналогічного наукового 
напряму в обраному закордонному 
університеті та її відповідність переліку 
пріоритетних напрямів освіти і науки 

Вищий навчальний заклад або наукова установа 
за кордоном:  
Напрями наукової діяльності: 
Відповідність переліку пріоритетних напрямів 
освіти і науки: 

Перелік основних науково-методичних 
та наукових праць за останні 5 років 
(зазначаються праці, які опубліковані у 
зарубіжних, міжнародних та 
вітчизняних фахових виданнях, 
патенти) 

 

Інформація щодо участі в зарубіжних, 
міжнародних та національних наукових 
і науково-практичних конференціях, 
симпозіумах 

 

Рівень володіння іноземними мовами (вільне зі знанням спеціальної термінології, вільне 
володіння, володіння на середньому рівні, 
володіння на побутовому рівні), що 
підтверджується сертифікатом2 __________ 
(ТОEFL, IELTS, GRE, TEF, DELF, DALF тощо) з 
оцінкою (кількістю балів, рівнем тощо) 
___________ (копія додається) 

Наявність попередньої домовленості 
Університету із закордонним універ-
ситетом щодо навчання претендента 

копія листа (запрошення, договору, іншого 
підтверджувального документа) додається (буде 
надіслано в термін до “___” ___________ 20__ р.) 

 

Директор Інституту ______   (підпис)  Прізвище та ініціали 
(науковий ступінь, вчене звання) 
 

Завідувач кафедри    (підпис)  Прізвище та ініціали 
(науковий ступінь, вчене звання) 
 

(дата)     (підпис)  Прізвище та ініціали  
       претендента 

                                                
2 Вказати, у разі наявності. 
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Додаток 2б 
ДОВІДКА  

про результати провадження науково-дослідної (науково-технічної)  
та/або науково-педагогічної діяльності  

__________________________________________________________________ 
(прізвище ім'я та по батькові наукового/науково-педагогічного працівника) 

Науковий ступінь  
Вчене звання  
Кафедра  
Посада  
Загальний стаж роботи  
Інформація про роботу за останні три роки 
відповідно до записів в трудовій книжці 

 

Перелік навчальних дисциплін, які 
викладає претендент 

 

Напрям наукової та науково-педагогічної 
діяльності та її відповідність переліку 
пріоритетних напрямів освіти і науки 

Науковий напрям: 
Наукова спеціальність: 
Напрям наукових досліджень: 

Наявність відповідного напряму та нау-
кової тематики в обраному закордонному 
університеті та її відповідність переліку 
пріоритетних напрямів освіти і науки 

Вищий навчальний заклад або наукова 
установа за кордоном:  
Напрями наукової діяльності: 
Відповідність переліку пріоритетних 
напрямів освіти і науки: 

Перелік основних науково-методичних та 
наукових праць за останні 5 років 
(зазначаються праці, які опубліковані у 
зарубіжних, міжнародних та вітчизняних 
фахових виданнях, патенти) 

 

Інформація щодо участі в зарубіжних, 
міжнародних та національних наукових і 
науково-практичних конференціях, 
симпозіумах 

 

Рівень володіння іноземними мовами (вільне зі знанням спеціальної термінології, 
вільне володіння, володіння на середньому 
рівні, володіння на побутовому рівні), що 
підтверджується сертифікатом3 __________ 
(ТОEFL, IELTS, GRE, TEF, DELF, DALF 
тощо) з оцінкою (кількістю балів, рівнем 
тощо) ___________ (копія додається). 

Наявність попередньої домовленості 
Університету із закордонним 
університетом щодо стажування 
претендента 

копія листа (запрошення, договору, іншого під-
тверджувального документа) додається (буде 
надіслано в термін до “___” ________ 20__ р.) 

 

Директор Інституту ______   (підпис)  Прізвище та ініціали 
(науковий ступінь, вчене звання) 
 

Завідувач кафедри    (підпис)  Прізвище та ініціали 
(науковий ступінь, вчене звання) 
 

(дата)     (підпис)  Прізвище та ініціали  
       претендента 
                                                

3 Вказати, у разі наявності. 
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Додаток 3а 
ПРОЕКТ 

індивідуального плану навчання студента  
 

_______________________________________________________________ 
(прізвище ім'я та по батькові) 

 
Навчальний заклад, з якого скеровується, на навчання за кордон, – 

Національний університет “Львівська політехніка”. 
Закордонний навчальний заклад, в якому проходитиме навчання 

____________________________________________________________________ 
(країна, місто, назва навчального закладу) 

 

Назва програми за кордоном 
  

 

Термін навчання 
 

 

Програма навчання 
 

 

 
 
Завідувач кафедри    (підпис)  Прізвище та ініціали 
(науковий ступінь, вчене звання) 
 
 
(дата)     (підпис)  Прізвище та ініціали  
       претендента 
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Додаток 3б 
ПРОЕКТ 

індивідуального плану навчання  
аспіранта (стажування наукового, науково-педагогічного працівника) 

 
_______________________________________________________________ 

(прізвище ім'я та по батькові) 

 
Навчальний заклад, з якого скеровується на навчання (стажування) за кордон, 

Національний університет “Львівська політехніка”. 
Закордонний навчальний заклад, в якому проходитиме навчання 

(стажування)______________________________________________________________
______ 

(країна, місто, назва навчального закладу) 

 

Науковий напрям та наукова спеціальність (за 
якою буде навчатися/стажуватися за кордоном) 
  

 

Мета навчання (стажування) 
 

 

Завдання навчання (стажування) 
 

 

Доцільність навчання (стажування) 
 

 

Термін навчання (стажування) 
 

 

Запланована наукова робота, очікувані 
результати, а також пропозиції щодо 
продовження проведення досліджень або 
впровадження їх результатів 
 

 

 
 
Завідувач кафедри    (підпис)  Прізвище та ініціали 
(науковий ступінь, вчене звання) 
 
 
(дата)     (підпис)  Прізвище та ініціали  
       претендента 
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Додаток 4 
В и т я г 

з протоколу № ______ засідання кафедри 
________________________ Інституту _________________ 
Національного університету “Львівська політехніка” 

 
 від  ___________ 20__ р. 

 
 Присутні: ______ 
 

Слухали: 
 

 

 
Про скерування ____________________________________ на навчання 

(стажування) 
               (прізвище, ім’я, по батькові) 

в ______________ (навчальний заклад, країна) 
 

Ухвалили: 
 

 

Підтримати як претендента на навчання (стажування) за 
кордоном та клопотати перед Вченою радою Інституту 
_______________ Національного університету “Львівська 
політехніка” скерувати (прізвище, ім’я, по батькові) на 
навчання (стажування) в ____________ (навчальний 
заклад, країна) з "____" __________ 20___ року по "____" 
__________ 20____ року за рахунок коштів державного 
бюджету.  

 
 

Результати голосування: 
За  
Проти  
Утримались  

 
 
  
  
Завідувач кафедри   (підпис)    Прізвище та ініціали 
(науковий ступінь, вчене звання) 
 
 
Секретар    (підпис)    Прізвище та ініціали 
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Додаток 5а 
В и т я г 

з протоколу № ______ засідання  Вченої ради 
Інституту _________________ 

Національного університету “Львівська політехніка” 
 

 від  ___________ 20__ р. 
 

Присутні: ______ 
 

Слухали: 
 

 

 
Про скерування _________________________________________________ на 

навчання 
               (прізвище, ім’я, по батькові) 

в ______________ (навчальний заклад, країна) 
 

Ухвалили: 
 

 

Підтримати як претендента на навчання за кордоном 
та клопотати перед Вченою радою Національного 
університету “Львівська політехніка” скерувати (прізвище, 
ім’я, по батькові) на навчання в 
__________________(навчальний заклад, країна) з "____" 
__________ 20___ року по "____" __________ 20____ року 
за рахунок коштів державного бюджету.  
 

  
Результати голосування: 
За  
Проти  
Утримались  

 
 
Голова Вченої ради Інституту  (підпис)    Прізвище та ініціали 
(науковий ступінь, вчене звання) 
 
 
Секретар     (підпис)    Прізвище та ініціали 
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Додаток 5б 
В и т я г 

з протоколу № ______ засідання  Вченої ради 
Інституту _________________ 

Національного університету “Львівська політехніка” 
 

 від  ___________ 20__ р. 
 

Присутні: ______ 
 

Слухали: 
 

 

 
Про скерування _____________________________________ на навчання 

(стажування) 
          (прізвище, ім’я, по батькові) 

в ______________ (навчальний заклад, країна) 
 

Ухвалили: 
 

 

Підтримати як претендента на навчання (стажування)  за 
кордоном та клопотати перед науково-технічною радою 
Національного університету “Львівська політехніка” 
скерувати (прізвище, ім’я, по батькові) на навчання 
(стажування) в ____________ (навчальний заклад, країна) з 
"____" __________ 20___ року по "____" __________ 
20____ року за рахунок коштів державного бюджету.  
 

 
Результати голосування: 
За  
Проти  
Утримались  

 
 
Голова Вченої ради Інституту  (підпис)    Прізвище та ініціали 
(науковий ступінь, вчене звання) 
 
 
Секретар     (підпис)    Прізвище та ініціали 
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Додаток 6 
 

Проміжний звіт про навчання  
аспіранта Національного університету “Львівська політехніка”, 

 
_____________________________________________, 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

_____________________________________________, 
(рік навчання) 

 
скерованого на навчання у _____________________________________________ 

(назва закордонного навчального закладу) 
  
 

за період з ___________ 20___   до ___________ 20___ 
 

 
____________________________________________________________________ 

(науковий напрям та наукова спеціальність, за якою аспірант навчається за кордоном) 
 

____________________________________________________________________ 
(наукова тема дослідження) 

 
 

Завдання  
(необхідно вказати пункт плану навчання, 
узгодженого з приймаючою стороною) 

Отримані результати 

1.  
2.  
3.  

 
 
 
Дата     Підпис /____________________/ 
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Додаток 7 
 
 

Проміжний звіт про наукове стажування  
 

___________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові наукового/науково-педагогічного працівника) 

 
_____________________________________________ 

(посада, кафедра) 
 

Національного університету “Львівська політехніка”, 
 

скерованого на наукове стажування у 
_____________________________________________ 

(назва закордонного навчального закладу) 
 
 

за період з ___________ 20___ до ___________ 20___ 
 

 
____________________________________________________________________ 

(науковий напрям та наукова спеціальність,  
за якою науковий/науково-педагогічний працівник стажується за кордоном) 

 
____________________________________________________________________ 

(наукова тема дослідження) 
 
 
Завдання стажування (необхідно 

вказати  
пункт плану наукового 

стажування, узгодженого з 
приймаючою стороною) 

Отримані результати 

1.  
2.  
3.  

 
 
 
Дата     Підпис /____________________/ 
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Додаток 8 
 
 

Довідка  
про результати навчання  

 
студента 

___________________________________________________________________ 
(прізвище ім'я та по батькові) 

 
Навчальний заклад, з якого скеровувався на навчання за кордон, – 

Національний університет “Львівська політехніка” 
 
Закордонний навчальний заклад, в якому проходив навчання ______ 

__________________________________________________________________________ 
(країна, місто, назва навчального закладу) 

Назва програми, за якою навчався за кордоном _________________________ 
 
Результати навчання за кордоном∗: ___________________________________ 
 
 

 

(дата)       (підпис студента) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
∗ Інформація про вивчені дисципліни та кількість годин на кожну з них, участь у 

наукових дослідженнях (назва,  інформація про виконану особисто студентом роботу, отримані 
результати) тощо. 
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Додаток 9 
 
 

Звіт  
про результати навчання  

аспіранта Національного університету “Львівська політехніка”, 
 

_____________________________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

_____________________________________________, 
(рік навчання) 

 
який проходив навчання у ________________________________ упродовж _________ 
                                                              (назва закордонного навчального закладу) 

 
____________________________________________________________________ 

(науковий напрям та наукова спеціальність, за якою аспірант навчається за кордоном) 
 

____________________________________________________________________ 
(наукова тема дослідження) 

 
 
 

Завдання  
(необхідно вказати пункт плану навчання, 
узгодженого з приймаючою стороною) 

Отримані результати∗ 

1.  
2.  
3.  

 
 
 
Дата     Підпис /____________________/ 

 
 

 
 
 

                                                
∗ Інформація про участь у наукових дослідженнях (назва та інформація про виконану 

особисто роботу, отримані результати) тощо. 
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Додаток 10 
 
 

Звіт  
про результати стажування 

____________________________________________________________, 
(прізвище, ім’я та по батькові наукового/науково-педагогічного працівника) 

 
_____________________________________________ 

(посада, кафедра) 
 

Національного університету “Львівська політехніка”, 
 

який проходив наукове стажування у _________________________ упродовж _______ 
                                                                                (назва закордонного навчального закладу) 

 
____________________________________________________________________ 

(науковий напрям та наукова спеціальність,  
за якою науковий/науково-педагогічний працівник стажувався за кордоном) 

 
____________________________________________________________________ 

(наукова тема дослідження) 
 
 
 

Завдання стажування 
(необхідно вказати  

пункт плану наукового 
стажування, узгодженого з 

приймаючою стороною) 

Отримані результати∗ 

1.  
2.  
3.  

 
 
 

 
 
 

 

                                                
∗ Інформація про участь у наукових дослідженнях (назва та інформація про виконану 

особисто роботу, отримані результати) тощо. 
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ПОРЯДОК  
НАДАННЯ КАНДИДАТАМ НАУК ПРАВА НАУКОВОГО  

КЕРІВНИЦТВА РОБОТОЮ АСПІРАНТІВ  

 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1.03.1999 р. за № 309 “Про 

затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових 
кадрів”, право наукового керівництва роботою аспірантів надається доцентам, 
кандидатам наук, як виняток, за рішенням Вченої ради університету. 

Питання щодо надання права наукового керівництва розглядається на Вченій раді 
університету один раз на рік у грудні (за результатами вступу до аспірантури). 
Термін подання документів до відділу докторантури та аспірантури – до 10 
грудня. 

Клопотання про надання кандидату наук права наукового керівництва роботою 
аспірантів порушується  завідувачем кафедри за таких умов: 

1. Включення до Комплексної програми підготовки науково-педагогічних та 
наукових кадрів університету (додаток 2 Комплексної програми “ План захисту 
докторських дисертацій”). 

2. Виконання докторської дисертації не менше як на 60 %, а також наявності  
затверджених вченою радою Інституту теми та плану дисертаційної роботи на 
здобуття наукового ступеня доктора наук. 

3. Наявності не менше 10 публікацій після захисту кандидатської дисертації у 
наукових фахових виданнях за переліком ВАК України та закордонних журналах 
за спеціальністю, з якої надається право керувати аспірантами. 

4. Наявності претендентів для вступу до аспірантури у поточному році. 
5. Завантаженості інших наукових керівників з відповідної спеціальності (великої 

кількості прикріплених до них аспірантів, докторантів, здобувачів) та високої 
ефективності їхнього наукового керівництва. 

6. Керівництва госпдоговірними науково-дослідними роботами чи іншими НДР, що 
фінансуються за спецкошти (ДЗ, ДФФД тощо). 

 
Клопотання, у якому вказується інформація, що зазначена вище (у пп. 1- 6), візується 

директором інституту та подається завідувачеві докторантури та аспірантури для 
погодження з проректором з наукової роботи. До клопотання  додається перелік 
праць, опублікованих після захисту дисертації, оформлений за встановленою 
формою, за підписом претендента та  завідувача кафедри або директора 
інституту.  

589



Для  винесення питання  щодо надання кандидатам наук права наукового керівництва 
аспірантами на розгляд  Вченої ради університету, необхідно подати до відділу 
докторантури та аспірантури такі документи: 
• довідка про наукову діяльність за формою, наведеною у додатку 1; 
• перелік наукових праць, опублікованих після захисту кандидатської 

дисертації, оформлений за встановленою формою (додаток 2); 
• витяги з протоколів засідання кафедри та вченої ради Інституту  з 

відповідними рекомендаціями (зразки витягів – у додатках 3,4).  
 
 
 

Додаток 1 
 

Довідка  
про наукову діяльність для надання права  
наукового керівництва роботою аспірантів  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Інститут 

1.         

 
 

Завідувач кафедри  (Прізвище, ініціали) 
 (підпис)  

Директор інституту        (Прізвище, ініціали) 
 (підпис)  
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Додаток 2 
 

Список наукових праць 
 

 
за спеціальністю  

(шифр і назва спеціальності за Переліком спеціальностей) 
 
 

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 
 

№ 
з/п 

Назва 
праці 

Назва видання та його вихідні 
відомості, що дозволяють 

ідентифікувати та відрізняти це 
видання від усіх інших 

Кількість 
друкованих 
аркушів 

Прізвища 
співавторів 

1 2 3 4 5 
     
     
     

 
 
 
 
 
 

Доцент  (Прізвище, ініціали) 
 (підпис)  

Завідувач кафедри  (Прізвище, ініціали) 
 (підпис)  
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Додаток 3 
 

Зразок 
ВИТЯГ 

з протоколу № 2  
засідання кафедри технології органічних продуктів 

Інституту хімії та хімічних технологій 
  

                                                                                                  від  30 вересня 2010 р. 
 

               Присутні:___   членів кафедри 
 

СЛУХАЛИ: про надання права наукового керівництва роботою аспірантів і 
здобувачів за спеціальністю 05.18.07 – Технологія продуктів бродіння 
кандидатові хімічних наук, доценту кафедри технології органічних 
продуктів Яремків Любові Степанівні. 

 До відома членів кафедри доведено, що к.т.н., доцент Яремків Л.С. у 
1991 році захистила кандидатську дисертацію; працює на викладацькій 
роботі з 1992 року, а з 1998 року на посаді доцента кафедри ТОП. Після 
захисту дисертації активно займається науково-дослідною роботою в 
напрямку ефективного використання промислових мікроорганізмів і 
ферментних систем цільового призначення у бродильних виробництвах. 
Бере участь у наукових роботах за держбюджетною НДР. Має понад 60 
наукових публікацій і 2 патенти. Після захисту кандидатської дисертації 
опубліковано 26 робіт у фахових журналах, результати наукової роботи 
представлялися на 5 Міжнародних та 13 Національних конференціях, 
отримано 1 патент. Щорічно керує магістерськими кваліфікаційними 
роботами зі спеціальності “ Технологія бродильних виробництв і 
виноробства”. Активно працює над докторською дисертацією на тему 
“Розроблення науково-теоретичних основ інтенсифікації процесів 
одержання продуктів бродіння”, є у плані захистів докторських 
дисертацій Комплексної програми підготовки науково-педагогічних та 
наукових кадрів університету на 2015 рік. Має претендента на вступ до 
аспірантури у поточному році (або: фактично керує роботою 
аспіранта, вказати прізвище аспіранта). 

 
УХВАЛИЛИ: Враховуючи результати активної наукової роботи, значний доробок у 

підготовці докторської дисертації к.т.н., доцента Яремків Л.С., 
порушити клопотання перед вченою радою Інституту хімії та хімічних 
технологій про надання кафедри ТОП їй права наукового керівництва 
роботою аспірантів і здобувачів за спеціальністю 05.18.07  Технологія 
продуктів бродіння. 

 
Зав. кафедри ТОП 
д.х.н., професор                                            _________________________

 

  
Секретар                                                  _________________________ 
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Додаток 4 
 

Зразок 
ВИТЯГ 

з протоколу № 3 засідання Вченої ради 
Інституту хімії та хімічних технологій 

 
                                                                                                  від  8  листопада 2010 р. 

 
                                                                                             Присутні: 14 осіб із 25 

 
СЛУХАЛИ: подання завідувача кафедри технології органічних продуктів, доктора 

хімічних наук, професора Піха З.Г. про надання права наукового 
керівництва роботою аспірантів і здобувачів за спеціальністю 05.18.07  
Технологія продуктів бродіння кандидатові хімічних наук, доценту 
кафедри технології органічних продуктів Яремків Любові Степанівні. 

  
До відома членів вченої ради інституту доведено, що к.т.н., доцент 
Яремків Л.С. у 1991 році захистила кандидатську дисертацію; працює на 
викладацькій роботі з 1992 року, а з 1998 року - на посаді доцента 
кафедри ТОП. Після захисту дисертації активно займається науково-
дослідною роботою в напрямку ефективного використання промислових 
мікроорганізмів і ферментних систем цільового призначення у 
бродильних виробництвах. Бере участь у наукових роботах за 
держбюджетною НДР. Має понад 60 наукових публікацій і 2 патенти. 
Після захисту кандидатської дисертації опубліковала 26 робіт у фахових 
журналах, результати наукової роботи представлялися на 5 
Міжнародних та 13 Національних конференціях, отримано 1 патент. 
Щорічно керує магістерськими кваліфікаційними роботами зі 
спеціальності “ Технологія бродильних виробництв і виноробства”. 
Активно працює над докторською дисертацією на тему “ Розробка 
науково-теоретичних основ інтенсифікації процесів одержання 
продуктів бродіння”, включена до плану захистів докторських 
дисертацій Комплексної програми підготовки науково-педагогічних та 
наукових кадрів університету на 2015 рік. Має претендента на вступ до 
аспірантури у поточному році (або: фактично керує роботою 
аспіранта, вказати прізвище аспіранта). 

 
УХВАЛИЛИ: Враховуючи результати активної наукової роботи, значний доробок у 

підготовці докторської дисертації к.т.н., доцента Яремків Л.С., 
наявність претендентів на вступ до аспірантури у поточному році, 
порушити клопотання перед вченою радою університету про надання їй 
права наукового керівництва роботою аспірантів і здобувачів за 
спеціальністю 05.18.07  Технологія продуктів бродіння. 

 
Голова Вченої ради ІХХТ 
д.х.н., професор                                                                            _________________

  
  
Вчений секретар ради, 
к.х.н., доцент                                                                        _________________
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ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ПОРЯДОК ПРИКРІПЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКИ  

ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО  
СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК  

У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 
“Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня 

кандидата наук у Національному університеті “Львівська політехніка” 
розроблене на підставі “Положення про підготовку науково-педагогічних і 
наукових кадрів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  
1 березня 1999 р. № 309, Постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня  
1998 р. № 45 “Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати 
творчих відпусток”, Статуту та інших нормативних документів Національного 
університету “Львівська політехніка”. 

Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є 
однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів. 

Здобувачами наукового ступеня кандидата наук (далі – здобувачами), які поза 
аспірантурою працюють над дисертаціями, можуть бути особи, які мають повну 
вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. 

Здобувачі прикріплюються до кафедр університету, на яких здійснюється підготовка 
фахівців через аспірантуру за відповідними спеціальностями, терміном до 5 
років: 
• для підготовки і захисту кандидатської дисертацій, 
• поглибленого вивчення спеціальних дисциплін, іноземної мови і філософії та 

складання відповідних кандидатських іспитів. 
Підготовка здобувачів для сторонніх організацій проводиться за рахунок коштів фі-

зичних та юридичних осіб, про що укладається відповідний договір (додатки 1, 2). 
Іноземці та особи без громадянства можуть бути здобувачами на підставі: 

• міжнародних договорів України; 
• загальнодержавних програм; 
• договорів, укладених університетом  з фізичними та юридичними особами. 

Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює відділ 
докторантури і аспірантури університету.  

Особи, які пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням 
або повністю використали термін прикріплення, правом повторного 
прикріплення здобувачами не користуються. 
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2. ПОРЯДОК ПРИКРІПЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО 
СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК 

Критеріями для прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук до 
кафедр університету є наявність: 
• повної вищої освіти за обраною спеціальністю; 
• середнього бала за додатками до дипломів не менше  як 4,5; 
• стажу роботи за фахом не менше одного року; 
• відповідності напряму дисертаційних досліджень науковій спеціальності, за 

якою прикріплюється здобувач; 
• наукового доробку та опублікованих наукових статей у фахових виданнях. 

Для прикріплення здобувачем у відділ докторантури та аспірантури подаються такі 
документи: 
1) заява на ім’я Ректора; 
2) особовий листок з обліку кадрів; 
3) автобіографія; 
4) копії дипломів про вищу освіту і кваліфікацію бакалавра, спеціаліста або 

магістра, копії додатків до дипломів; 
5) перелік опублікованих наукових праць і винаходів, а також копії статей; 
6) витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією про прикріплення 

здобувача наукового ступеня (на підставі результатів співбесіди та доповіді 
претендента за матеріалами проведених наукових досліджень) із 
зазначенням кількості публікацій у фахових виданнях, терміну 
прикріплення, а також прізвища передбачуваного наукового керівника; 

7) письмовий висновок передбачуваного наукового керівника із зазначенням 
наукового доробку та обгрунтуванням доцільності підготовки фахівця з 
даної спеціальності для потреб кафедри або інституту (для працівників 
університету); 

8) розгорнутий план дисертаційної роботи. 
Для прикріплення лише з метою складання кандидатських іспитів здобувач подає 

документи, зазначені у пп. 1 – 6, а також витяг з протоколу засідання Вченої ради 
вищого навчального закладу, наукової установи (для працівників Львівської 
політехніки – витяг з протоколу засідання вченої ради інституту), де виконується 
дисертаційна робота. У витягу зазначаються рішення про прикріплення 
здобувача до кафедри для підготовки та складання кандидатських іспитів, шифр і 
назва наукової спеціальності відповідно до напряму наукових досліджень. У 
випадку прикріплення здобувача для складання кандидатського іспиту зі 
спеціальності подається витяг з протоколу засідання вченої ради установи, де 
виконувалась дисертація, про затвердження теми дисертаційної роботи (для 
працівників Львівської політехніки – витяг з протоколу засідання вченої ради 
інституту). Відгук передбачуваного наукового керівника та розгорнутий план 
дисертаційної роботи не подаються. 

Термін подання документів у відділ докторантури та аспірантури для прикріплення 
здобувачів за рахунок коштів державного бюджету  –  щороку з 15 січня до  
15 лютого. Терміни прийому документів для оформлення здобувачів на 
комерційних засадах не обмежуються.  
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Бланки для оформлення вказаних документів можна отримати у відділі докторантури 
і аспірантури. 

На підставі аналізу поданих документів видається наказ Ректора про прикріплення 
здобувача і призначення наукового керівника.  

Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук, а також 
кандидати наук, яким на підставі рішення Вченої ради університету надано право 
наукового керівництва. На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 
25 академічних годин на одного здобувача. Кількість здобувачів, прикріплених 
до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, 
включаючи аспірантів і докторантів. 

3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ НАУКОВОГО 
СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК 

Здобувачі працюють за індивідуальними планами роботи, якими, зокрема, 
передбачається:  
• виконання наукових досліджень за темою дисертації;  
• публікування отриманих результатів, а також їхня апробація на наукових 

конференціях;  
• підготовка та складання кандидатських іспитів з іноземної мови, філософії та 

спеціальності; 
• оформлення дисертаційної роботи та подання її у встановлений термін до 

розгляду у спеціалізовану вчену раду, або її захист.  
Упродовж місяця після прикріплення здобувачі подають на кафедру для затвердження 

погоджений з науковим керівником індивідуальний план роботи на весь термін 
прикріплення (додаток 3), а також розгорнутий план роботи на перший рік 
навчання (додаток 4). 

Теми дисертацій здобувачів після погодження на кафедрі затверджуються вченою 
радою інституту (додаток 5). 

Індивідуальний план роботи на весь термін прикріплення; обгрунтування вибору теми 
дисертації; розгорнутий план роботи на перший рік навчання здобувачі подають 
не пізніше 15 квітня у відділ докторантури і аспірантури.  

Здобувачі щорічно (у січні – лютому) звітують на засіданні кафедри про виконання 
дисертаційної роботи (за розгорнутим та індивідуальним планом роботи) та 
атестуються науковими керівниками. Витяг з протоколу засідання кафедри 
(додаток 6) та звіт здобувача, завізований науковим керівником, не пізніше 25 
лютого подаються до відділу докторантури та аспірантури. Одночасно подається 
розгорнутий план роботи на наступний рік навчання (за підписом здобувача), 
погоджений із науковим керівником.  

Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи без поважних причин, на 
підставі висновку наукового керівника і рішення кафедри підлягають 
відрахуванню. 

Здобувачі складають за місцем прикріплення кандидатські іспити з наукової 
спеціальності, іноземної мови та філософії.  

Правила підготовки та терміни складання кандидатських іспитів регламентуються 
“Положенням про підготовку та складання кандидатських іспитів” 
Національного університету “Львівська політехніка”.  
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Якщо університет не має права приймання кандидатських іспитів з окремих 
дисциплін (тобто у разі відсутності аспірантури або спеціалізованої вченої ради з 
відповідної спеціальності), за клопотанням керівництва університету здобувачам 
дозволяється складати ці кандидатські іспити в інших вищих навчальних 
закладах та наукових установах (як правило, за місцем передбачуваного захисту 
дисертаційної роботи), що мають у своєму складі відповідні комісії. 

Здобувачеві, який успішно поєднує виробничу або педагогічну діяльність з науковою 
роботою, може надаватися творча відпустка для завершення дисертаційної 
роботи тривалістю до 3 місяців. Відпустка надається за основним місцем роботи. 
Для отримання  рекомендації про доцільність надання творчої відпустки 
здобувач наукового ступеня повинен зробити наукову доповідь на засіданні 
кафедри, де виконувалась дисертаційна робота. За результатами доповіді кафедра 
подає вченій раді інституту мотивований висновок з обґрунтуванням тривалості 
творчої відпустки. Остаточне рішення щодо надання творчої відпустки 
працівникам Львівської політехніки приймає Вчена рада університету. 

Здобувачі, які склали кандидатські іспити і виконали індивідуальний план роботи, 
допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
наук.  
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Додаток 1 
 

Типовий договір 
на підготовку здобувача 

за рахунок коштів фізичних осіб 
 

ДОГОВІР 
м. Львів, Україна                                       №                           “__”___________20__ р. 
 
Національний університет “Львівська політехніка”, що надалі іменується 
“УНІВЕРСИТЕТ”, в особі проректора з наукової роботи _________________, що діє 
на підставі Статуту університету, з однієї сторони та (прізвище, імя, по батькові 
здобувача), що надалі іменується “ЗДОБУВАЧ” з другої сторони, уклали даний 
договір про наступне: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: 
Здобувач доручає, а УНІВЕРСИТЕТ приймає на себе зобов’язання забезпечити в 
період з (вказати терміни прикріплення) підготовку здобувача наукового ступеня 
кандидата наук в особі (прізвище, імя, по батькові здобувача), за спеціальністю 
(шифр і назва спеціальності)  відповідно до вимог Положення про підготовку 
науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 року. 
 
2. УНІВЕРСИТЕТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ: 
2.1. Забезпечити ЗДОБУВАЧА науковим керівником. 
2.2. Надавати ЗДОБУВАЧУ згідно з індивідуальним планом роботи здобувача робоче 
місце в лабораторії та необхідне обладнання для проведення наукових досліджень з 
числа того, що є на кафедрі, а також право користуватися послугами бібліотеки 
УНІВЕРСИТЕТУ. 
2.3. Забезпечити поглиблене вивчення іноземної мови, філософії та спеціальних 
дисциплін відповідно до профілю підготовки ЗДОБУВАЧА. 
2.4. Забезпечити пріоритет при поданні кандидатської дисертації для захисту у 
спеціалізовану вчену раду УНІВЕРСИТЕТУ. 
 
3. ЗДОБУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ: 
3.1. Виконувати всі договірні зобов’язання. 
3.2. Щорічно проводити оплату за підготовку в розмірі (вказати розмір оплати за 
один рік прикріплення, цифрами та прописом)  ґрн. 00 коп.  
3.3. Загальна сума оплати за (вказати загальний термін прикріплення) роки 
підготовки становить (вказати загальний розмір оплати за весь термін 
прикріплення, цифрами та прописом) ґрн. 00 коп.   
3.4.  Аванс за перший рік підготовки в розмірі 50 % від встановленої річної суми 
внести на рахунок Університету до (вказати термін оплати); наступну оплату за 
перший рік підготовки в розмірі 50 % від встановленої річної суми провести (вказати 
термін оплати).  
3.5. Оплату за кожний наступний рік проводити поетапно: 50 % від встановленої суми 
до (вказати термін оплати) та 50 % від встановленої річної суми до (вказати термін 

598



оплати) поточного навчального року. Початком навчального року вважається дата 
зарахування ЗДОБУВАЧА за наказом. 
3.6. Оплату за підготовку та складання кандидатських іспитів проводити додатково за 
виставленим рахунком.  
 
4. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
4.1. Цей договір набирає чинності після оплати за підготовку згідно з пп. 3.2 – 3.4 з 
дня зарахування здобувача за наказом Ректора. 
4.2. У випадку розірвання договору протягом навчального року, сума внесених 
ЗДОБУВАЧЕМ  коштів не повертається. 
4.3. Договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, які його уклали, із 
складанням протоколу, який буде невід’ємною частиною даного договору. Зміни до 
договору оформляються додатковою угодою. 
4.4. При несплаті ЗДОБУВАЧЕМ у вказані терміни встановленої суми за підготовку 
на рахунок УНІВЕРСИТЕТУ, ЗДОБУВАЧ відраховується з УНІВЕРСИТЕТУ і цей 
договір припиняє свою чинність. 
4.5. У разі виникнення суперечок або розбіжностей між сторонами, вони вирішуються 
згідно із законодавством України.  
4.6. Цей  договір укладається у 2-х примірниках, по одному примірнику для кожної 
сторони; обидва примірники мають однакову юридичну силу. 
 

ЮРИДИЧНА АДРЕСА СТОРІН ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: 
“УНІВЕРСИТЕТ” “ЗДОБУВАЧ” 

 
(прізвище, ініціали) 

Поштова адреса: 79013,  
79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12 

Адреса: ___________________________  
__________________________________ Розрахунковий рахунок  

31254272211046 в ГУДКУ  
МФО 825014; ЗКПО 02071010 

Паспортні дані: ___________________ 
____________________________________ 

Телефон: 258-23-98  
(відділ докторантури і аспірантури  
Національного університету “Львівська 
політехніка”) 

 

 
Проректор  з наукової роботи 
_________________ (прізвище, ініціали) 

Здобувач 
________________(прізвище, ініціали) 

Проректор з економічних питань –  
головний бухгалтер  
________________  (прізвище, ініціали) 

 

Начальник юридичного відділу  
________________ (прізвище, ініціали) 

 

Директор інституту 
________________(прізвище, ініціали) 

 

Науковий керівник  
 ________________ (прізвище, ініціали) 

 

 Підпис здобувача підтверджую: 
 Зав. докторантури і аспірантури 
 ____________________ 
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Додаток 2 
 

Типовий договір 
на підготовку здобувача 

 за рахунок коштів юридичних осіб 
 
 

ДОГОВІР  №   
м. Львів, Україна                                                           “__”____________20__р. 
 
Національний університет “Львівська політехніка”, що надалі іменується 
“Університет”, що не є платником податку, в особі проректора з наукової роботи 
___________ з однієї сторони та ____________________________, що надалі 
іменується “Підприємство”, що є (або не є) платником податку, в особі директора 
____________________ з другої сторони, уклали даний договір про наступне: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: 
“Підприємство “ доручає, а “Університет” приймає на себе зобов’язання  забезпечити 
в  період з ___________ 20__ р.  до ____________ 20__ р.  підготовку здобувача 
наукового ступеня кандидата наук в особі _________________________________ за 
спеціальністю 
__________________________________________________________________________ 
 
2. УНІВЕРСИТЕТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ: 
2..1. Забезпечити здобувача науковим керівником. 
2.2. Надавати здобувачу згідно з планом робоче місце в лабораторії та необхідне 
обладнання для проведення наукових досліджень з числа того, що є на кафедрі, а 
також право користуватися послугами бібліотеки “Університету”. 
2.3. Забезпечити поглиблене вивчення спеціальних дисциплін, іноземної мови та 
філософії, а також інших дисциплін за рішенням вченої ради Інституту 
________________________ відповідно до профілю підготовки здобувача.  
2.4. Забезпечити місцем у гуртожитку на період складання кандидатських іспитів за 
рахунок коштів “Підприємства” або здобувача. У разі розірвання даного договору 
право на проживання в гуртожитку припиняється. 
2.5. Забезпечити пріоритет при поданні кандидатської дисертації для захисту у 
спеціалізовану вчену раду “Університету”. 
 
3. ПІДПРИЄМСТВО  ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ: 
3.1. Виконувати всі договірні зобов’язання. 
3.2. Щорічно проводити оплату за підготовку в сумі ______ 00 грн. (вказати суму 
прописом). Аванс в розмірі 50 % від встановленої річної суми внести на рахунок 
Університету до _________  20__ р., наступну оплату в розмірі 50 % від  встановленої 
річної суми здійснити до  ________ 20__ р. 
3.3. Оплату за кожний наступний рік проводити поетапно: 50 % від встановленої суми 
 –  до  ___________  поточного року; 50 % від встановленої річної суми – до 
_________ поточного року.  
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3.4. Компенсувати додаткові витрати на підготовку здобувача, пов’язані з придбанням 
за погодженням з “Підприємством” необхідного обладнання для виконання 
дисертаційних досліджень за виставленим рахунком. 
3.5. Оплата за підготовку та складання кандидатських іспитів буде проводитись 
додатково за виставленим рахунком. 
 
4. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
4.1. Даний договір набирає чинності з дня оплати за підготовку згідно з п. 3.2 цього 
договору після зарахування здобувача за наказом. 
4.2. У випадку розірвання договору протягом навчального року сума внесених “ 
Підприємством” коштів не повертається. 
4.3. Договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, які його уклали, із 
складанням протоколу, який буде невід’ємною частиною даного договору. Зміни до 
договору оформляються додатковою угодою. 
4.4. У випадку суперечок або розходжень між сторонами, вони вирішуються згідно із 
Законодавством України. 
 

ЮРИДИЧНА АДРЕСА СТОРІН ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ 
 

“УНІВЕРСИТЕТ”                                                 “ПІДПРИЄМСТВО”   
Поштова адреса: 79013,  
79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12 

Поштова адреса: 
___________________________________ 
___________________________________ 

Розрахунковий рахунок  
31254272211046 в ГУДКУ 

Розрахунковий рахунок ______________ 
___________________________________ 

МФО 825014; ЗКПО 02071010 МФО _____ ; ЗКПО ________________  
Тел. Відділу докторантури і аспірантури 
(032) 258 23 98; 258 27 12 

Контактні відомості  відповідальної 
особи 

 
6. Цей договір укладається в 2-х примірниках, по одному примірнику для кожної 
сторони, обидва примірники мають однакову юридичну силу. 
Проректор  з наукової роботи 
_________________ (прізвище, ініціали) 

Керівник підприємства 
_________________(прізвище, ініціали) 

Проректор з економічних питань –  
головний бухгалтер  
________________  (прізвище, ініціали) 

 
Головний бухгалтер 
_________________(прізвище, ініціали) 

Начальник юридичного відділу  
________________ (прізвище, ініціали) 

 

Науковий керівник 
________________(прізвище, ініціали) 
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Додаток 3 
Зразок 

 
Індивідуальний план роботи (на 3 роки)* 

здобувача кафедри _______________________________ 
 

 (прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 
Спеціальність _________________________________________________________ 
Тема дисертаційної роботи ______________________________________________ 
 
Рік 
підго-
товки 

Заходи з реалізації плану роботи Термін 
виконання 

1 2 3 
Постановка завдання та вибір напряму дисертаційних 
досліджень  
Проведення літературного огляду за темою 
дисертації. Формулювання мети та завдання 
досліджень, вибір методів досліджень. Визначення 
новизни та обґрунтування актуальності досліджень  

Березень – 
квітень 

Розроблення та узгодження з науковим керівником 
індивідуального плану роботи, а також розгорнутого 
плану роботи на перший рік підготовки (план 
підписує здобувач та затверджує науковий керівник; 
приклад додається)  

Квітень-
травень 

Подання для затвердження на засіданні кафедри 
індивідуального плану роботи на весь термін 
прикріплення 

Березень-
квітень 

Відвідування оглядових лекцій з філософії та 
практичних занять з іноземної мови (вказати мову), 
підготовка до складання кандидатських іспитів з цих 
дисциплін  

Березень-
травень 

Подання у відділ докторантури і аспірантури заяв про 
допуск до складання кандидатських іспитів з 
філософії та іноземної мови (вказати мову) у весняну 
сесію** 

1 березня – 15 
квітня 

Подання для затвердження на засіданні вченої ради 
інституту теми дисертаційної роботи (форма 
обґрунтування вибору теми дисертації додається) 

Травень 

І 

Подання у відділ докторантури і аспірантури:  
• обґрунтування вибору теми дисертаційної ро-

боти, затвердженої вченою радою інституту  
• індивідуального плану роботи на весь термін при-

кріплення, затвердженого на засіданні кафедри  
• розгорнутого плану роботи на перший рік 

підготовки 

До 1 червня 
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Продовження додатка 3 
1 2 3 

Складання іспитів з філософії та іноземної мови Травень-
червень 

Написання I розділу дисертації з літературним 
оглядом та аналізом існуючих методів досліджень, 
поглядів і думок, що склалися за обраним напрямом 
Вибір методик, проведення досліджень відповідно до 
затвердженого розгорнутого плану роботи  
(вказати, які дослідження планується провести) 
Визначення шляхів впровадження результатів. 
Підготовка та подання до друку статей. Участь у 
наукових семінарах та конференціях 

Упродовж 
навчального 

року 
(вказати 
орієнтовні 
терміни 
упродовж 
навчального 

року) 
Формування розгорнутого плану роботи на другий рік 
підготовки (план підписує здобувач та затверджує 
науковий керівник) 
Звітування на засіданні кафедри про результати 
проведених досліджень за перший рік підготовки  

До 15 лютого 
 

 

Подання у відділ докторантури і аспірантури 
атестаційних документів щодо виконання індивіду-
ального плану роботи за перший рік підготовки:  

• короткого звіту 
• витягу з протоколу засідання кафедри про хід 

виконання розгорнутого плану роботи за 
перший рік підготовки (приклад додається)  

• розгорнутого плану роботи на другий рік 
підготовки  

 
 
 

До 1 березня 

Вказати основні етапи подальших дисертаційних 
досліджень: одержання аналітичних залежностей, 
розроблення робочого алгоритму математичної 
моделі, завершення отримання вихідних даних для 
подальших досліджень тощо. Визначення об’єктів 
впровадження результатів досліджень 
Завершення теоретичної частини та початок роботи 
над експериментальною частиною дисертації  
Опрацювання другого і третього розділів дисертації  
Підготовка та подання до друку статей. Участь у 
наукових семінарах та конференціях 

Упродовж 
навчального 

року 
(вказати 
орієнтовні 
терміни 
упродовж 
навчального 

року) 

Формування розгорнутого плану роботи на третій рік 
підготовки (план підписує здобувач та затверджує 
науковий керівник) 

До 15 лютого 

ІІ 
 

Звітування на засіданні кафедри про хід виконання 
дисертаційної роботи за другий рік підготовки. Згідно 
з розгорнутим планом роботи другого року 
підготовки 

До 15 лютого 
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Продовження додатка 3 
1 2 3 

 

Подання у відділ докторантури і аспірантури 
атестаційних документів щодо виконання 
розгорнутого плану роботи за другий рік підготовки:  
• короткого звіту  
• витягу з протоколу засідання кафедри про 

результати дисертаційних досліджень за 
другий рік підготовки  

• розгорнутого плану роботи на третій рік 
підготовки 

До 1 березня 

Завершення експериментальної частини дисертації. 
Остаточне формулювання новизни роботи, прак-
тичної цінності та основних положень, які 
 виносяться на захист 

Упродовж 
навчального 

року 
(вказати 
орієнтовні 
терміни) 

Підготовка до складання кандидатського іспиту зі 
спеціальності  

(терміни 
складання 
кандидатсь-
кого іспиту –  
у весняну або 
осінню сесію,  
визначає 

здобувач та 
його науковий 
керівник) 

Подання для затвердження на засіданні вченої ради 
інституту додаткової програми кандидатського іспиту 
зі спеціальності, схваленої на засіданні кафедри:** 

• для складання кандидатського іспиту у весняну 
сесію 

• для складання кандидатського іспиту в осінню 
сесію 

 
 
 

Березень – 
травень 
Травень –
вересень 

ІІІ 

Подання у відділ докторантури і аспірантури:  
• додаткової програми та екзаменаційних питань 
за основною програмою, затверджених на засіданні 
вченої ради інституту для складання кандидатського 
іспиту зі спеціальності:  

• у весняну сесію 
• в осінню сесію. 

Заяви про допуск до складання кандидатського іспиту 
зі спеціальності подаються:  

• на весняну сесію 
• на осінню сесію 

1 березня –  
15 квітня 
1 липня –  
15 вересня 

 
 

1 березня –  
15 квітня 
1 липня –  
15 вересня 
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Продовження додатка 3 
1 2 3 

Складання кандидатського іспиту зі спеціальності 
(вказати, в яку сесію планується складання іспиту): 

• у весняну сесію 
• в осінню сесію 

 
 

Травень – 
червень 
Жовтень – 
листопад 

Опублікування основних положень роботи та подання 
до друку статей, які відображають результати 
досліджень. Впровадження одержаних результатів та 
отримання підтверджувальних документів 
Участь у наукових семінарах та конференціях 

Упродовж 
навчального 

року 
(вказати 
орієнтовні 
терміни) 

Підготовка до захисту дисертації. Оформлення 
дисертаційної роботи, написання автореферату. 
Підготовка презентації та доповіді за матеріалами 
завершеної дисертаційної роботи на засіданні 
кафедри 

Листопад – 
грудень 

Доповідь за матеріалами завершеної дисертаційної 
роботи на засіданні кафедри 

Січень – 
лютий 

Подання у відділ докторантури і аспірантури 
атестаційних документів щодо виконання 
розгорнутого плану роботи за третій рік підготовки:  
– короткого звіту 
– витягу з протоколу засідання кафедри за 
матеріалами завершеної дисертаційної роботи з 
рекомендацією для подання дисертації до розгляду у 
спеціалізовану вчену *** 

До 15 лютого 

 

Подання завершеної дисертації до розгляду у 
спеціалізовану вчену раду До 28 лютого 

 
 
 
 
 
 

Здобувач   

 підпис (прізвище, ініціали) 
“Погоджено”:    

 
Науковий керівник 

(науковий  ступінь, вчене 
звання) 

  

 підпис ( прізвище, ініціали) 
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Індивідуальний план роботи затверджено на засіданні 
кафедри _______________________________________ 
Протокол №   від _______ 20___ р. 
 
Завідувач кафедри, д.т.н., проф. ______________Прізвище, ініціали 
                                                                                                        (підпис) 

 
 
________________________________________________________________________ 
 
*       Здобувач може розподіляти завдання індивідуального плану роботи ІІ і ІІІ 
років навчання на термін до 4 років. 
 
**    Приклади оформлення заяв про допуск до складання кандидатських іспитів та 
правила оформлення додаткової програми можна знайти на сайті: lp.edu.ua → 
“Наука” → “Підготовка та атестація науково-педагогічних і наукових кадрів” → 
“Кандидатські іспити”. 
 
***   Приклад оформлення витягу з протоколу про попередній захист дисертації на 
засіданні кафедри знаходиться на сайті lp.edu.ua → “Наука” → “Підготовка та 
атестація науково-педагогічних і наукових кадрів” → “Аспірантура” → 
“Документація аспіранта” →  “Порядок проведення попереднього захисту 
дисертації”. 
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Додаток 4 
 

Зразок 
 

Розгорнутий план  роботи 
здобувача першого року підготовки 

кафедри _______________________ Інституту_________________ 
_________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

спеціальність ____________________________________ 
 

№   Назва етапу Термін 
виконання 

1 2 3 
1 Вибір теми дисертаційної роботи, пов’язаної з розробленням 

методів та засобів сканувальної промислової пірометрії. 
Проведення літературного огляду методів температурних 
вимірювань. Вивчення курсів філософії, французької мови 

до 30 
квітня 

2 Обгрунтування актуальності досліджень, визначення новизни 
у постановці задачі та відмінностей від раніше виконаних 
робіт. Вивчення курсів філософії, французької мови 

до 30 
квітня 

3 Формулювання мети та задачі досліджень, вибір методів 
досліджень. Опрацювання методики зменшення впливу 
адитивних завад у перетворювачах фаза-код. Вивчення курсів 
філософії, французької мови 

до 30 
квітня 

4 Підготовка та подання документів для затвердження теми на 
засіданнях кафедри та вченої ради інституту до 10 травня 

5 Подання у відділ докторантури і аспірантури індивідуального 
плану роботи на п’ять (чотири) років підготовки, 
розгорнутого плану роботи на перший рік підготовки та 
обгрунтування вибору теми дисертації 

до 1 червня 

6 Подання у відділ докторантури і аспірантури заяв про 
допущення до складання кандидатських іспитів з філософії та 
іноземної мови у весняну сесію 

до 15 квітня 

7 Розроблення методики виконання робіт. Ознайомлення з 
контактними і безконтактними методами вимірювання 
температури. Підготовка і подання на кафедри рефератів з 
курсу філософії та французької мови 

до 30 квітня 

8 Вивчення літературних джерел, ознайомлення з промисловою 
пірометрією в Україні і за кордоном. Підготовка до друку 
статті (вказати назву статті). Складання кандидатських 
іспитів з філософії та французької мови 

до 15 червня 

9 Дослідження основних технічних характеристик існуючих 
пірометрів випромінювання. Формулювання технічних вимог 
для сканувального пірометра. Теоретичні дослідження 
схемних і конструктивних рішень сканувальних пірометрів  

до 15 лютого 
наступного 
календ. року 
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Продовження додатка 4 
1 2 3 

10 Завершення написання I-го розділу дисертації з оглядом і 
аналізом існуючих методів досліджень, станом поглядів і 
думок  за  даною темою. Підготовка до друку статті (вказати 
назву статті) 

до 15 
лютого 

наступного 
календ. року 

11 Підготовка звіту. Доповідь на засіданні кафедри про 
результати  наукових досліджень і виконання 
індивідуального та розгорнутого планів роботи за звітний 
період 

до 15 лютого 
наступного 
календ. року 

12 Подання у відділ докторантури і аспірантури звіту та витягу з 
протоколу засідання кафедри про виконання індивідуального 
та розгорнутого плану роботи за звітний період та 
розгорнутого плану на наступний рік підготовки 

до 28 лютого 
наступного 
календ. року 

 
 
Здобувач   (Прізвище, ініціали) 
“Погоджено”: 
Науковий керівник 

  
д.т.н., проф.  (Прізвище, ініціали) 
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Додаток 5 
Форма 

 Затверджено 
на засіданні вченої ради  
Інституту ______________________________ 

 Протокол № ____ від “___”_________20 __ р. 
  

_________________________________ 
(Підпис голови вченої ради інституту) 

 
Обґрунтування теми дисертаційної роботи здобувача 

 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

 
Кафедра  

 
Спеціальність:  

 
1. Назва теми:  
 
  

 
2. Обгрунтування вибору теми:  

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Мета та актуальність дисертаційної роботи 

 
Метою дисертаційної роботи є  

                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
Актуальність дисертаційної роботи полягає у________________________________ 
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4. У дисертаційній роботі поставлено такі завдання: __________________________ 
 
 
 
 
 
 
5. Наукове керівництво 
дисертаційною роботою 

 

                                                                                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

здійснює 
______________________________________________________________________ 

(вказати науковий ступінь, вчене звання, ПІБ наукового керівника) 
 

6. Тема дисертаційної роботи відповідає науковому напряму кафедри _______ 
          

_______________________________________________________________________  

(вказати назву кафедри та науковий напрям) 
  
  
  
Тему дисертаційної роботи затверджено на 
засіданні кафедри 

 

 (назва кафедри) 

Протокол №_______ від “___”  ___________ 
  

 
 
Зав. кафедри  

(науковий ступінь, вчене звання)  

 (підпис, прізвище, ініціали) 

Науковий керівник  
(науковий ступінь, вчене звання)  

 (підпис, прізвище, ініціали) 

Здобувач  
 (підпис, прізвище, ініціали) 
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Додаток 6 
Форма 

ВИТЯГ 
з протоколу №___ засідання  

кафедри ______________________________ 
 

від “__”___ 20____ року 
 

Присутні: ___ осіб 
 
 

СЛУХАЛИ:   про затвердження теми дисертаційної роботи здобувача 
________________________________________________________ 

 (прізвище та ініціали здобувача) 

_________________________________________________________________.                            
(тема дисертаційної роботи) 

 
 

ВИСТУПИЛИ:  здобувач ____________________________ з інформацією про            
(прізвище та ініціали здобувача) 

назву, мету  та актуальність дисертаційної роботи. 
 

УХВАЛИЛИ: затвердити тему дисертаційної роботи ________________ 
________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали здобувача) 

 
________________________________________________________. 

(тема дисертаційної роботи) 
Призначити науковим керівником _________________________. 
                                                        (науковий ступінь, вчене звання, прізвище,  

________________________________________________________. 
ім’я та по батькові наукового керівника) 

 
 
Завідувач кафедри 
(науковий ступінь, вчене звання) 

  

  (прізвище та ініціали) 

 
Секретар кафедри 
(науковий ступінь, вчене звання) 

  

  (прізвище та ініціали) 
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Додаток 7 
Форма 

 
ВИТЯГ 

з протоколу №___ засідання вченої ради 
Інституту ______________________________ 

 
від “__”___ 20____ року 

 
Присутні: ___ осіб 

 
 

СЛУХАЛИ:   Інформацію завідувача кафедри ___________________________ 
                                                                                  (назва кафедри, 

________________________________________________________ 
науковий ступінь, ПІБ завідувача кафедри) 

про затвердження теми дисертаційної роботи здобувача кафедри 
________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали здобувача) 

________________________________________________________. 
                        (тема дисертаційної роботи) 

 
 

ВИСТУПИЛИ:  Завідувача кафедри_______________________________, який 
                                                                 (науковий ступінь, ПІБ завідувача кафедри) 
відзначив актуальність вибраної тематики дисертаційної роботи 
здобувача та її відповідність науковому напряму кафедри. 

 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити тему дисертаційної роботи _____________________ 
                                                                                                           (прізвище та ініціали здобувача) 

 ________________________________________________________ 
                                                                     (тема дисертаційної роботи) 
Шифр та назва спеціальності  ______________________________ 

 
 
Голова вченої ради  
(науковий ступінь, вчене звання) 

  

  (прізвище та ініціали) 

 
Секретар  
(науковий ступінь, вчене звання) 

  

  (прізвище та ініціали) 
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Додаток 8 
Форма 

 
 
 

ВИТЯГ 
з протоколу №___ засідання кафедри 

______________________________ 
від “    ”________ 201 ___  року 

 
Присутні:___ осіб 

 
 
 
СЛУХАЛИ:   звіт здобувача ___ року підготовки _________________________ 

                                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

за період  з __________ до _____________. 
 

 
1. До відома членів кафедри доведено, що згідно з індивідуальним та розгорнутим 

планами роботи (вказати рік підготовки) за звітний період виконано такі 
завдання: 

 
• вказати основні етапи виконання дисертаційних досліджень за звітний 
період; 

• опубліковано у фахових виданнях України за темою дисертації такі наукові 
праці:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________; 

• подано до опублікування у фахові видання України такі 
статті:____________________________________________________________
___________________________________________________________________; 

• опубліковано такі тези доповідей на наукових  
конференціях:________________________________________________________
___________________________________________________________________; 

• складено такі кандидатські іспити:________________________ 
___________________________________________________________________;  

• основні положення дисертаційної роботи доповідалися на Міжнародних 
науково-практичних конференціях (вказати в яких містах проводились 
конференції), на науково-практичних конференціях професорсько-
викладацького складу Національного університету ”Львівська політехніка”  
тощо, а також обговорювались і отримали схвальну оцінку на наукових 
семінарах кафедри (вказати назву кафедри, дату доповіді); 

 
2. Обсяг дисертаційної роботи становить ___________ %. 
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УХВАЛИЛИ: беручи до уваги 100 % виконання індивідуального та 

розгорнутого плану роботи здобувача за звітний період та 
результати наукових досліджень, кафедра рекомендує 
затвердити звіт  (прізвище, ім’я, по батькові здобувача) і 
продовжити роботу над дисертацією (або:  беручи до уваги 
невиконання індивідуального плану роботи за звітний період, 
кафедра рекомендує відрахувати (прізвище, ім’я, по батькові 
здобувача) з числа здобувачів). 

 
Завідувач кафедри 
(науковий ступінь, вчене звання) 

  

  (прізвище та ініціали) 

 
Секретар кафедри 
(науковий ступінь, вчене звання) 

  

  (прізвище та ініціали) 
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Додаток 9 
Форма 

 
ЗВІТ 

про виконання розгорнутого плану роботи 
здобувача 

 
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

за _______________ рік навчання 
                                                                        (вказати рік навчання) 

 
Тема дисертації: (вказати назву ) 

 
№ 
з/п 

Етапи виконання 
розгорнутого плану роботи здобувача 
на  _______________ рік навчання 

               (вказати рік навчання) 
(пункти з розгорнутого плану щодо 

подання здобувачем документів у відділ 
докторантури та аспірантури  

вказувати  не потрібно) 

Результати виконання 
(із зазначенням конкретних 
відомостей, наприклад, назви 
опублікованих статей (назви 
видання, номера та сторінок), 

назви доповідей на 
конференціях, назви 
конференцій тощо) 

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   

   

 
Науковий керівник    

(підпис)  (прізвище та ініціали) (науковий ступінь, вчене звання) 
   

 
Здобувач 

   
 

 (підпис)  (прізвище та ініціали) 
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ÏÎËÎÆÅÍÍß
ÏÐÎ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÖÅÍÒÐ Ç ÏÐÀÂÀÌÈ

Â²ÄÄ²ËÅÍÍß Ö²ËÜÎÂÎ¯ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ “ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ”

ÒÀ ÇÀÕ²ÄÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎÃÎ ÖÅÍÒÐÓ
ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ² ÌÎÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Íàóêîâî-íàâ÷àëüíèé öåíòð ç ïðàâàìè Â³ää³ëåííÿ ö³ëüîâî¿ ï³äãîòîâêè (äàë³ –
Â³ää³ëåííÿ) º ñï³ëüíîþ ñòðóêòóðîþ ÇÍÖ ÍÀÍ Óêðà¿íè òà ÌÎÍ Óêðà¿íè (äàë³ –
ÇÍÖ) òà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”,  ñòâîðåíîþ â³äïîâ³äíî
äî Ð³øåííÿ ¹  14/1-13 / Ïîñòàíîâè ¹  302  Êîëåã³¿ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè òà Ïðåçèä³¿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè â³ä 22.11.2006 ð., Äîãîâîðó
ïðî ñï³âðïðàöþ ó ãàëóç³ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà ñï³ëüíî¿ ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â
ì³æ óñòàíîâàìè ÇÍÖ òà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”  â³ä
12.12.2006 ð., ïîñòàíîâè Áþðî ÇÍÖ (ïðîòîêîë ¹   6 â³ä 20.11.2006 ð.) ³ Óõâàëè
Â÷åíî¿ Ðàäè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”  (ïðîòîêîë ¹   52
â³ä 28.11.2006 ð.).

1.2. Â³ää³ëåííÿ íå º þðèäè÷íîþ îñîáîþ. Âîíî ôóíêö³îíóº íà ï³äñòàâ³ Äîãîâîðó, ÿêèé
óêëàäàºòüñÿ ì³æ  óñòàíîâàìè, ùî âõîäÿòü äî Â³ää³ëåííÿ ³ ïðàöþþòü â³äïîâ³äíî äî
öüîãî Ïîëîæåííÿ.

1.3. Ïîëîæåííÿ ïðî íàóêîâî-íàâ÷àëüíèé öåíòð ç ïðàâàìè Â³ää³ëåííÿ ö³ëüîâî¿ ï³äãîòîâêè
çàòâåðäæóþòü Ðàäà ÇÍÖ òà Â÷åíà ðàäà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà
ïîë³òåõí³êà”.

1.4. Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Â³ää³ëåííÿ º ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â ç ï³äâèùåíèì òâîð÷èì ïîòåíö³àëîì
äëÿ óñòàíîâ ÍÀÍ Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”  ç
àêòóàëüíèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè ³ç çàñòîñóâàííÿì ³ííîâàö³éíèõ ìîäåëåé
îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà íàóêîâèõ äîñë³äæåíü çã³äíî ç âèìîãàìè Áîëîíñüêî¿
äåêëàðàö³¿ îá‘ºäíàííÿì çóñèëü óñòàíîâ ÍÀÍ Óêðà¿íè ³ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”  òà ñïðèÿííÿ ³íòåãðàö³¿ â³ò÷èçíÿíî¿ íàóêè òà îñâ³òè äî
ºâðîïåéñüêîãî íàóêîâî-îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó.

2. ÎÑÍÎÂÍ² ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Â²ÄÄ²ËÅÍÍß

– çä³éñíåííÿ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè òà ï³äãîòîâêè äî íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³
íàéçä³áí³øèõ ó÷í³â ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèõ ë³öå¿â òà ñïåö³àë³çîâàíèõ øê³ë â³äïîâ³äíîãî
ïðîô³ëþ ì. Ëüâîâà òà ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè;
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–    â³äá³ð òàëàíîâèòèõ ñòóäåíò³â Óí³âåðñèòåòó ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ çà ïðîãðàìàìè ÎÊÐ
“áàêàëàâð”  äëÿ ïîäàëüøîãî íàâ÷àííÿ ó Â³ää³ëåíí³ çà ïðîãðàìàìè ÎÊÐ “ìàґ³ñòð”  çà íàïðÿìàìè
ìàéáóòíüî¿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³;

–  ï³äãîòîâêà ôàõ³âö³â çà ïðîãðàìîþ ÎÊÐ “ìàґ³ñòð”  â³äïîâ³äíî äî äåðæàâíèõ
ñòàíäàðò³â îñâ³òè òà ¿õíüî¿ âàð³àòèâíî¿ ÷àñòèíè øëÿõîì âèêëàäàííÿì ñïåöêóðñ³â ó÷åíèìè
óñòàíîâ ÍÀÍ Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”, âèêîíàííÿ
êóðñîâèõ òà ìàã³ñòåðñüêèõ êâàë³ô³êàö³éíèõ ðîá³ò, îáîâ’ÿçêîâî¿ ó÷àñò³ ó íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ
çà íàïðÿìàìè ìàéáóòíüî¿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ìåòîþ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè â óñòàíîâàõ ÍÀÍ
Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”;

–    ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ôàõ³âö³â çà ñïåö³àëüíîñòÿìè Â³ää³ëåííÿ, ÿêèõ ïîòðåáóþòü
íàóêîâ³ óñòàíîâè â³äïîâ³äíîãî ïðîô³ëþ, âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè òà ïðîìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà;

– ï³äãîòîâêà ïðîïîçèö³¿ ïðî â³äêðèòòÿ íîâèõ ñïåö³àëüíîñòåé ³ ñïåö³àë³çàö³é ç
ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè;

– ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ çàëó÷åííÿ ñòóäåíò³â, âèêëàäà÷³â òà íàóêîâö³â Íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” äëÿ âèêîíàííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ òà ïðèêëàäíèõ
íàóêîâèõ äîñë³äíèõ ðîá³ò ñï³ëüíî ç ôàõ³âöÿìè ÍÀÍ Óêðà¿íè;

–  ðîçøèðåííÿ òåìàòèêè íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîá³ò ³ç çàëó÷åííÿì äî ¿õíüîãî âèêîíàííÿ
ñòóäåíò³â Â³ää³ëåíü (çîêðåìà  íà îïëàòí³é îñíîâ³), ùî ñïðèÿòèìå ôîðìóâàííþ ó íèõ íà-
âè÷îê íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðîçêðèòòþ òà îá’ºêòèâíîìó îö³íþâàííþ ¿õí³õ ïðîôåñ³éíèõ
çä³áíîñòåé;

– çàëó÷åííÿ ïðîâ³äíèõ íàóêîâö³â ÍÀÍ Óêðà¿íè äî ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü ç³
ñòóäåíòàìè òà àñï³ðàíòàìè óí³âåðñèòåòó;

– ñòâîðåííÿ óìîâ âèêëàäà÷àì òà íàóêîâöÿì Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà
ïîë³òåõí³êà” äëÿ ï³äâèùåííÿ ¿õíüî¿ êâàë³ô³êàö³¿, ñòàæóâàííÿ, âèêîíàííÿ ñï³ëüíèõ íàóêîâèõ
äîñë³äæåíü íà áàç³ óñòàíîâ ÍÀÍ Óêðà¿íè;

– ï³äãîòîâêà ñïåö³àë³ñò³â âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿ ÷åðåç àñï³ðàíòóðó òà ïðèêð³ïëåííÿì
çäîáóâà÷àìè ó íàóêîâèõ óñòàíîâàõ ÍÀÍ Óêðà¿íè;

– ôîðìóâàííÿ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â íàóêîâö³â ÍÀÍ Óêðà¿íè òà âèêëàäà÷³â
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”  äëÿ ï³äãîòîâêè ï³äðó÷íèê³â, íàâ÷àëüíèõ
ïîñ³áíèê³â òà ìîíîãðàô³é;

– âèêîíàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíèõ òà íàóêîâî-òåõíîëîã³÷íèõ ðîçðîáîê ç àêòóàëüíèõ
ïðîáëåì çà çàìîâëåííÿìè äåðæàâíèõ, ãðîìàäñüêèõ òà ³íøèõ îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè òà ³íøèõ
êðà¿í, ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ òà âèêîíàíí³ ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â çà íåîáõ³äíîñò³ îá’ºäíàííÿì
çóñèëü ó÷åíèõ óñòàíîâ ÍÀÍ Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”
³ç çàëó÷åííÿì ñòóäåíò³â, ùî íàâ÷àþòüñÿ ó Â³ää³ëåíí³;

– âèêîíàííÿ íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ñèëàìè ñòâîðåíèõ òâîð÷èõ êîëåêòèâ³â ³ç ïðàö³âíèê³â
ÍÀÍ Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”  çà ðàõóíîê ñïåö³àëüíî
âèä³ëåíèõ íà ö³ ö³ë³ êîøò³â, à òàêîæ çà ãîñïîäàðñüêèìè äîãîâîðàìè ç äåðæàâíèìè,
ãðîìàäñüêèìè òà ³íøèìè îðãàí³çàö³ÿìè Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í;

– ïðèäáàííÿ íåîáõ³äíèõ ìàòåð³àë³â ³ âèðîá³â äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.

3. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÍÀÂ×ÀÍÍß Ó Â²ÄÄ²ËÅÍÍ²

3.1. Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”  äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àííÿ ó
Â³ää³ëåíí³ çä³éñíþº òàê³ çàõîäè:
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–  ñï³ëüíî ç óñòàíîâàìè ÍÀÍ Óêðà¿íè â³äáèðàº òàëàíîâèòèõ ñòóäåíò³â, ÿê³ ïðîÿâèëè
çä³áíîñò³ äî íàóêîâî¿ ðîáîòè ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ çà ïðîãðàìàìè ÎÊÐ “áàêàëàâð”  ³ ðåêîìåíäóº ¿õ äî
çàðàõóâàííÿ äëÿ ïðîäîâæåííÿ ï³äãîòîâêè ó Â³ää³ëåíí³ çà ÎÊÐ “ìàґ³ñòð”  íà êîíêóðñí³é îñíîâ³;

–  âèïóñêîâ³ êàôåäðè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”  ñï³ëüíî
ç ïðåäñòàâíèêàìè ÍÀÍ Óêðà¿íè îðãàí³çóþòü ³ çàáåçïå÷óþòü íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ çà ÎÊÐ
“áàêàëàâð”  òà ÎÊÐ “ìàґ³ñòð”  ñèëàìè âèêëàäà÷³â óí³âåðñèòåòó òà íàóêîâö³â ÍÀÍ Óêðà¿íè ó
Â³ää³ëåíí³ â³äïîâ³äíî äî ïîãîäæåíèõ ïðîãðàì âàð³àòèâíî¿ ÷àñòèíè äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó
îñâ³òè;

– ðåêîìåíäóº ñòóäåíò³â íà íàâ÷àííÿ ó ïðîâ³äí³ îñâ³òí³ ³ íàóêîâ³ öåíòðè ñâ³òó;
– áåðå ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ òà îðãàí³çàö³¿ ðîá³ò Äåðæàâíî¿ åêçàìåíàö³éíî¿ êîì³ñ³¿

äëÿ çàõèñòó ìàґ³ñòåðñüêèõ êâàë³ô³êàö³éíèõ ðîá³ò, çàëó÷àþ÷è ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â
Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”  òà óñòàíîâ ÍÀÍ Óêðà¿íè;

– âèäàº äèïëîìè âèïóñêíèêàì  Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”,
ÿê³ ïðîéøëè íàâ÷àííÿ çà ïðîãðàìîþ ÎÊÐ “ìàґ³ñòð”  çà ë³öåíçîâàíèìè â óí³âåðñèòåò³
ñïåö³àëüíîñòÿìè ³ ïðîãðàìàìè Â³ää³ëåííÿ;

– ðàçîì ç óñòàíîâàìè ÍÀÍ Óêðà¿íè çä³éñíþº ðîçïîä³ë âèïóñêíèê³â ç³ ñïåö³àëüíîñòåé
Â³ää³ëåííÿ â³äïîâ³äíî äî ïîòðåá óñòàíîâ ÍÀÍ Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”.
3.2. ÇÍÖ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àííÿ ó Â³ää³ëåíí³ çä³éñíþº òàê³ çàõîäè:

– ñï³ëüíî ç óí³âåðñèòåòîì ôîðìóº êîíòèíãåíò ñòóäåíò³â ç ôàõ³âö³â ÎÊÐ “áàêàëàâð”
äëÿ ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ çà ïðîãðàìàìè ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ÎÊÐ “ìàґ³ñòð”;

– çàáåçïå÷óº âèêëàäàííÿ îêðåìèõ äèñöèïë³í òà ñïåöêóðñ³â çà ÎÊÐ “áàêàëàâð”  òà
ÎÊÐ “ìàґ³ñòð”  íà ìàòåð³àëüí³é áàç³ óñòàíîâ ÍÀÍ Óêðà¿íè;

– ñòâîðþº óìîâè äëÿ ïðîõîäæåííÿ ñòóäåíòàìè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”  ð³çíèõ âèä³â ïðàêòèê, âèêîíàííÿ òà çàõèñò ìàґ³ñòåðñüêèõ
êâàë³ô³êàö³éíèõ ðîá³ò çà òåìàòèêîþ ÍÀÍ Óêðà¿íè;

– ñòâîðþº óìîâè äëÿ ïðàöåâëàøòóâàííÿ âèïóñêíèê³â Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”, ÿê³ íàâ÷àëèñü ó Â³ää³ëåíí³, â óñòàíîâàõ ÍÀÍ Óêðà¿íè òà íà
êàôåäðàõ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”;

– çàáåçïå÷óº äîñòóï ñòóäåíò³â Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”
äî ìàòåð³àëüíî¿ áàçè, á³áë³îòå÷íèõ ôîíä³â òà ³íøèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â ÍÀÍ Óêðà¿íè.

4. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ Â²ÄÄ²ËÅÍÍß Ö²ËÜÎÂÎ¯ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ

4.1. Äî ñêëàäó Â³ää³ëåííÿ íàëåæàòü òàê³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè: íàóêîâî-íàâ÷àëüí³
êîìïëåêñè, êàôåäðè ö³ëüîâî¿ ï³äãîòîâêè ÿê ô³ë³¿ âèïóñêîâèõ êàôåäð Íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”  â óñòàíîâàõ ÍÀÍ Óêðà¿íè (äîäàòîê 1).

4.2. Íàóêîâî-íàâ÷àëüí³ êîìïëåêñè îá’ºäíóþòü áëèçüê³, ïð³îðèòåòí³ çà çíà÷åííÿì íàïðÿìè
ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ó ñôåð³ ïðèðîäíè÷èõ ³ òåõí³÷íèõ íàóê (ìàòåìàòèêà, ô³çèêà,
ìåõàí³êà òà ìàòåð³àëîçíàâñòâî, åêîíîì³êà òîùî). Íàóêîâî-íàâ÷àëüí³ êîìïëåêñè, ÿê
ïðàâèëî, ïîºäíóþòü ó ñâî¿é ñòðóêòóð³ äåê³ëüêà êàôåäð Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”  òà äåê³ëüêà óñòàíîâ ÍÀÍ Óêðà¿íè, ÿê³ çä³éñíþþòü
ï³äãîòîâêó ôàõ³âö³â îäíîãî íàïðÿìêó.

4.3. Êàôåäðè ö³ëüîâî¿ ï³äãîòîâêè ñòâîðþþòüñÿ â óñòàíîâàõ ÍÀÍ Óêðà¿íè òà çä³éñíþþòü
ï³äãîòîâêó ñòóäåíò³â ÎÊÐ “ìàґ³ñòð” ó ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìàõ ðîçâèòêó íàóêè òà òåõí³êè.
Êàôåäðè ö³ëüîâî¿ ï³äãîòîâêè â óñòàíîâàõ ÍÀÍ Óêðà¿íè ïðàöþþòü â³äïîâ³äíî äî
Ïîëîæåííÿ ïðî ô³ë³þ êàôåäðè.
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ÏÎËÎÆÅÍÍß
ÏÐÎ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖ²ÉÍÓ ÐÀÄÓ

ÍÀÓÊÎÂÎ-ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÓ Ç ÏÐÀÂÀÌÈ Â²ÄÄ²ËÅÍÍß
Ö²ËÜÎÂÎ¯ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

“ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ”
ÒÀ ÇÀÕ²ÄÍÎÃÎ ÍÀÓÊÎÂÎÃÎ ÖÅÍÒÐÓ ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

² ÌÎÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1.     Êîîðäèíàö³éíà ðàäà (äàë³ – Ðàäà) º âèùèì êåð³âíèì îðãàíîì íàóêîâî-íàâ÷àëüíîãî
öåíòðó ç ïðàâàìè Â³ää³ëåííÿ ö³ëüîâî¿ ï³äãîòîâêè (äàë³ – Â³ää³ëåííÿ) Íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” òà Çàõ³äíîãî íàóêîâîãî öåíòðó ÍÀÍ Óêðà¿íè
³ ÌÎÍ Óêðà¿íè.

2.    Ðàäà çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ, äîòðèìóþ÷èñü ïðèíöèï³â
çàêîííîñò³, â³äêðèòîñò³ òà ãëàñíîñò³.

3.   Ó ñâî¿é ðîáîò³ Ðàäà êåðóºòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, çàêîíàìè Óêðà¿íè “Ïðî
îñâ³òó”, “Ïðî íàóêîâî-òåõí³÷íó ä³ÿëüí³ñòü”, Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè,
Ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, Ïîñòàíîâàìè Ïðåçèä³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè ³
Ð³øåííÿìè Êîëåã³¿ Ì³í³ñòåðñòâà ³ íàóêè Óêðà¿íè ó ç ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ä³ÿëüíîñò³
Â³ää³ëåííÿ òà êîìïåòåíö³¿ Ðàäè, à òàêîæ öèì Ïîëîæåííÿì.

4.   Ïåðñîíàëüíèé ñêëàä Ðàäè ôîðìóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ï. 5.1. “Ïîëîæåííÿ ïðî íàóêîâî-
íàâ÷àëüíîãî öåíòðó ç ïðàâàìè Â³ää³ëåííÿ ö³ëüîâî¿ ï³äãîòîâêè Íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” òà Çàõ³äíîãî íàóêîâîãî öåíòðó ÍÀÍ Óêðà¿íè
³ ÌÎÍ Óêðà¿íè

5.   Ðàäà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ âèêîíóº òàê³ çàâäàííÿ:
– ðîçãëÿäàº íàïðÿìè ïîãëèáëåííÿ ³íòåãðàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà íàóêîâèõ

äîñë³äæåíü Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” òà óñòàíîâ ÍÀÍ Óêðà¿íè
òà ïðèéìàº â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ;

– ðîçðîáëÿº ïëàíè òà çàõîäè äëÿ ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â ç
ï³äâèùåíèì òâîð÷èì ïîòåíö³àëîì äëÿ óñòàíîâ ÍÀÍ Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” ç àêòóàëüíèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè;

– çàáåçïå÷óº âçàºìîä³þ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” òà
óñòàíîâ ÍÀÍ Óêðà¿íè ç îðãàíàìè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, ì³æíàðîäíèìè îðãàí³çàö³ÿìè,
ôîíäàìè, ïðîãðàìàìè, òîùî â ³íòåðåñàõ ðîçâèòêó âèùî¿ îñâ³òè òà íàóêè;

– ðîçðîáëÿº òà âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà
ïîë³òåõí³êà” ïðî ë³öåíçóâàííÿ òà â³äêðèòòÿ íîâèõ ñïåö³àëüíîñòåé ³ ñïåö³àë³çàö³é ç
ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â ðîçâèòêó íàóêè ³ òåõí³êè;
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– ïîãîäæóº êàíäèäàòóðó òà çàñëóõîâóº çâ³ò êåð³âíèêà Â³ää³ëåííÿ ïðî ðîáîòó
Â³ää³ëåííÿ;

–  ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ðîçðîáëÿº ïðîïîçèö³¿ ùîäî çì³í îêðåìèõ ïóíêò³â
“Ïîëîæåííÿ ïðî íàóêîâî-íàâ÷àëüíèé öåíòð...”
6.    Äëÿ îïåðàòèâíîãî, ãëèáîêîãî âèâ÷åííÿ ïèòàíü, ÿê³ º ïðåäìåòîì ðîçãëÿäó íà çàñ³äàí-

íÿõ Ðàäè, ìîæóòü ñòâîðþâàòèñü òèì÷àñîâ³ ðîáî÷³ ãðóïè ³ç ÷ëåí³â Ðàäè ³ç çàëó÷åííÿì
ó÷åíèõ òà ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â (çà çãîäîþ) ó â³äïîâ³äíèõ ãàëóçÿõ íàóêè.

7.   Ñï³âãîëîâàìè Ðàäè º ðåêòîð Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” òà
ãîëîâà Çàõ³äíîãî íàóêîâîãî öåíòðó ÍÀÍ Óêðà¿íè ³ ÌÎÍ Óêðà¿íè. Ñï³âãîëîâè Ðàäè
ìàþòü äâîõ çàñòóïíèê³â ç-ïîì³æ ÷ëåí³â Ðàäè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü Íàö³îíàëüíèé
óí³âåðñèòåò  “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” òà óñòàíîâè ÍÀÍ Óêðà¿íè.

8.    Ñï³âãîëîâè Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè:
– îðãàí³çîâóþòü ïðîâåäåííÿ òà ãîëîâóþòü íà çàñ³äàííÿõ, ïðåäñòàâëÿþòü

Êîîðäèíàö³éíó ðàäó â ïåð³îä ì³æ ¿¿ çàñ³äàííÿìè;
– ï³äïèñóþòü ïëàí ðîáîòè Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè òà êîíòðîëþþòü õ³ä éîãî

âèêîíàííÿ;
– ï³äïèñóþòü ð³øåííÿ Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè, ñõâàëåí³ íà çàñ³äàííÿõ;
– âèçíà÷àþòü ïð³îðèòåòè â ä³ÿëüíîñò³ Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè.

9.  ×ëåíè Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè:
– áåðóòü ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ òà ïðîâåäåíí³ çàñ³äàíü Ðàäè, ôîðìóâàíí³ ïëàíó ðîáîòè,

îáãîâîðåíí³ ïèòàíü, âèíåñåíèõ íà ¿¿ ðîçãëÿä, ôîðìóâàíí³ òèì÷àñîâèõ ðîáî÷èõ ãðóï;
– âíîñÿòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçãëÿäó ïèòàíü, ÿê³ íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Ðàäè, à

òàêîæ ïðîïîçèö³¿ ç ïèòàíü, ÿê³ îáãîâîðþþòüñÿ;
– áåðóòü ó÷àñòü ó ä³ÿëüíîñò³ ðîáî÷èõ ãðóï;
– ³í³ö³þþòü çàëó÷åííÿ ôàõ³âö³â â³äïîâ³äíèõ ãàëóçåé äî âèâ÷åííÿ òà âèð³øåííÿ

ïèòàíü, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ íà çàñ³äàííÿõ Ðàäè;
– áåçïîñåðåäíüî òà ³ç çàëó÷åííÿì ôàõ³âö³â â³äïîâ³äíèõ ãàëóçåé ðåàë³çóþòü

çàâäàííÿ, ïîñòàâëåí³ ïåðåä Ðàäîþ, âèêîíóþòü ó ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïëàí ðîáîòè.
10.   Ðàäà íà ñâîºìó ïåðøîìó çàñ³äàíí³ ïîãîäæóº êàíäèäàòóðè çàñòóïíèê³â ñï³âãîë³â òà

ñåêðåòàðÿ Ðàäè, à òàêîæ êåð³âíèêà Â³ää³ëåííÿ.
11.  Ä³ÿëüí³ñòü Ðàäè ïëàíóºòüñÿ ç âèçíà÷åííÿì êîíêðåòíèõ âèêîíàâö³â òà òåðì³í³â

âèêîíàííÿ. Ïëàí ðîáîòè ñõâàëþºòüñÿ íà çàñ³äàíí³ Ðàäè òà ï³äïèñóºòüñÿ ñï³âãîëîâàìè
³ º îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ âèêîíàííÿ ÷ëåíàìè Ðàäè.

12.  Ôîðìîþ ðîáîòè ðàäè º çàñ³äàííÿ, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ íå ð³äøå â³ä îäíîãî ðàçó íà
êâàðòàë. Ïîçà÷åðãîâ³ çàñ³äàííÿ ñêëèêàþòüñÿ íà âèìîãó ñï³âãîëîâè Ðàäè. Ïîðÿäîê
äåííèé òà äàòà ïðîâåäåííÿ çàñ³äàíü Ðàäè âèçíà÷àºòüñÿ ïëàíîì ðîáîòè. Ãîëîâóþòü
íà çàñ³äàííÿõ ïî÷åðãîâî ñï³âãîëîâè Ðàäè. Çàñ³äàííÿ Ðàäè º ÷èííèì çà óìîâè
ïðèñóòíîñò³ íà íüîìó íå ìåíøå í³æ ïîëîâèíè â³ä ¿¿ ñêëàäó.

13.  Ð³øåííÿ Ðàäè ïðèéìàþòüñÿ ç êîæíîãî ïèòàííÿ ïîðÿäêó äåííîãî ³ îôîðìëÿþòüñÿ
ïðîòîêîëîì. Ïðîòîêîë ï³äïèñóº ñï³âãîëîâà, ÿêèé â³â çàñ³äàííÿ, òà ñåêðåòàð Ðàäè.

14.  Ð³øåííÿ Ðàäè ðåàë³çóþòüñÿ ÷åðåç íàêàçè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó  “Ëüâ³âñüêà
ïîë³òåõí³êà” òà óñòàíîâ ÍÀÍ Óêðà¿íè.

15.  Îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Ðàäè çä³éñíþº Çàõ³äíèé íàóêîâèé
öåíòð ÍÀÍ Óêðà¿íè ³ ÌÎÍ Óêðà¿íè òà Íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò  “Ëüâ³âñüêà
ïîë³òåõí³êà” íà ïàðèòåòíèõ çàñàäàõ.
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ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС 

 НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ  
З ПРАВАМИ ВІДДІЛЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
 НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА” ТА ЗАХІДНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ 
НАН УКРАЇНИ І МОНмолодьспорту УКРАЇНИ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 
1.1. Положення про науково-навчальний комплекс науково-навчального центру з 

правами Відділення цільової підготовки  Національного університету “Львівська 
політехніка” та Західного наукового центру НАН України і МОНмолодьспорту 
України (далі – Положення) розроблене згідно з “Положенням про науково-
навчальний центр з правами Відділення цільової підготовки Національного 
університету “Львівська політехніка” та Західного наукового центру НАН 
України і МОНмолодьспорту України” та ухвали Вченої ради Національного 
університету “Львівська політехніка”  від 25 грудня 2007 р. 

1.2. Це Положення визначає порядок створення та організацію роботи науково-
навчального комплексу. 

1.3. Науково-навчальні комплекси  входять до складу науково-навчального центру з 
правами  Відділення цільової підготовки Національного університету “Львівська 
політехніка” та Західного наукового центру НАН України і МОНмолодьспорту 
України (далі – ННЦ) та створюються відповідно до Рішення № 14/1-13 
Постанови Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та 
Президії Національної академії наук України № 302 від 22.11.2006 р., Договору 
про співробітництво у галузі наукових досліджень та спільної підготовки 
спеціалістів між установами ЗНЦ та Національного університету “Львівська 
політехніка” від 12.12.2006 р., постанови Бюро ЗНЦ (протокол № 6 від 20.11. 
2006 р.) і Ухвали Вченої ради НУ “Львівська політехніка” (протокол № 52 від 
28.11.2006 р.).  

1.4. Науково-навчальний комплекс (далі – Комплекс) є об’єднанням однієї або кількох 
кафедр чи навчально-наукових інститутів та однієї або кількох установ НАН 
України, які здійснюють підготовку фахівців або займаються науковими 
дослідженнями за спорідненими науковими напрямами в області природничих, 
технічних та соціальних наук.  
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1.5. У своїй діяльності Комплекс керується цим Положенням та “Положенням про 
науково-навчальний центр з правами Відділення цільової підготовки 
Національного університету “Львівська політехніка” ” та Західного наукового 
центру НАН України і МОНмолодьспорту України”. 

1.6. Комплекс забезпечує: 
• підготовку фахівців з підвищеним творчим потенціалом для установ НАН 

України та Національного університету “Львівська політехніка” з акту-
альних напрямів розвитку науки і техніки із застосуванням інноваційних 
моделей організації навчального процесу та наукових досліджень згідно з 
вимогами Болонської декларації шляхом об’єднання зусиль установ НАН 
України і Національного університету “Львівська політехніка” та сприяння 
інтеграції вітчизняної науки та освіти до європейського науково-освітнього 
простору; 

• проведення спільної науково-освітньої діяльності Національного універ-
ситету “Львівська політехніка та наукових установ із реалізації законів 
України “Про вищу освіту” та “Про науково-технічну діяльність”, впровад-
ження системи ступеневої  підготовки фахівців за навчальними планами та 
програмами, ефективне використання науково-педагогічних кадрів, 
навчально-лабораторної та виробничої бази, соціальної інфраструктури; 

• організацію підвищення кваліфікації викладачів та науковців університету в 
наукових установах ЗНЦ НАН України і МОНмолодьспорту України;  

• спільне проведення науково-дослідних робіт; 
• можливість взаємного використання наукових приладів учасниками 

науково-навчального комплексу; 
• реалізацію науково-навчальної програми аспірантів; 
• розроблення навчально-методичного забезпечення тощо. 

2. СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСУ 
 
2.1. Для організації Комплексу засновники подають до Координаційної ради науково-

навчального центру з правами Відділення цільової підготовки  Національного 
університету “Львівська політехніка” та Західного наукового центру НАН 
України і МОНмолодьспорту України (далі – Координаційна рада) такі 
документи: 
– подання із обгрунтуванням необхідності створення Комплексу, підписане 

директором навчально-наукового інституту Національного університету 
“Львівська політехніка”  та директором наукової установи НАН України; 

– проект Положення про Комплекс, розробленого на основі цього примірного 
положення. 

2.2. На підставі позитивного рішення Координаційної ради видається спільний наказ – 
ректора Національного університету “Львівська політехніка” та директора 
наукової установи НАН України про створення науково-навчального комплексу 
(примірний проект наказу – у додатку).  
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3. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПЛЕКСУ 
3.1. Управління діяльністю Комплексом здійснюють директор навчально-наукового 

інституту Національного університету “Львівська політехніка” та директор 
наукової установи НАН України. 

3.2. Для формування плану роботи та вирішення поточних питань  діяльності 
Комплексу створюється робоча група, до складу якої входять представники 
Національного університету “Львівська політехніка” та наукової установи НАН 
України. 

3.3. Координаційна рада ННЦ раз на рік заслуховує звіт про діяльність Комплексу. 

4. ПРАВА КОМПЛЕКСУ 
4.1. Для вирішення спільних завдань і створення сприятливих для умов най-

ефективнішого використання наявного науково-педагогічного  потенціалу та 
матеріально-технічної бази Комплекс має право:  

проводити наукові дослідження силами створених творчих колективів із працівників 
наукових установ НАН України та Національного університету “Львівська 
політехніка” за рахунок спеціально виділених коштів, а також у межах господарських 
договорів з державними, громадськими та іншими організаціями України та інших 
країн; 
організовувати творчі колективи викладачів для підготовки підручників, навчальних 
посібників та іншої навчально-методичної літератури; 
налагоджувати зв'язки з підприємствами,  організаціями, установами з метою 
спонсорської  безкоштовної  передачі навчально-науковому комплексу сучасного  
устаткування,  приладів, матеріалів тощо: 
укладати угоди з іншими науковими установами для виконання завдань,  що мають 
загальний інтерес.    
 
 
Обговорено та ухвалено вченою радою Інституту 
_____________________________________________ 
Національного університету 
 “Львівська політехніка” від_________,  
протокол №___. 

Обговорено та ухвалено 
вченою радою Інституту 
________________ 
 НАН України 
від_________,  
протокол №_____. 
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Додаток 
 
 
 
Національна академія наук України Міністерство освіти і науки 

України 
Інститут____________________ 
                                     (назва інституту) 

Національний університет 
“Львівська політехніка” 

 
№___________ 
         (номер наказу) 

№___________ 
            (номер наказу) 

_________________ 
       (дата видання наказу) 

_________________ 
        (дата видання наказу) 

 
 
 
 

НАКАЗ 
(примірний проект) 

 
 
м.Львів 
┌                                                    ┐    
              Про створення 
 науково-навчального комплексу 
(назва комплексу) 
науково-навчального центру  
з правами Відділення цільової підготовки 
Національного університету 
 “Львівська політехніка” та  
Західного наукового центру  
НАН України і МОНмолодьспорту України 
 
 
 
 

На виконання рішення №14/1-13 Постанови Колегії Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України та Президії Національної академії наук України 
№302  від 22.11.2006 р., Договору про співробітництво у галузі наукових досліджень 
та спільної підготовки спеціалістів між установами ЗНЦ та Національного 
університету “Львівська політехніка” від 12.12.2006 р., постанови Бюро ЗНЦ 
(протокол № 6 від 20.11.2006 р.) і Ухвали Вченої Ради НУ “Львівська політехніка” 
(протокол № 52 від 28.11.2006 р.) та на основі Положення про науково-навчальний 
комплекс ________ науково-навчального центру з правами Відділення цільової 
підготовки  Національного університету “Львівська політехніка” та Західного 
наукового центру НАН України і МОНмолодьспорту України 
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наказуємо: 
 
1. Створити при Інституті __________________________________ Національного  

(назва науково-навчального  інституту) 
університету “Львівська  політехніка”  науково-навчальний комплекс _____________ 

(назва  комплексу) 
науково-навчального  центру з правами Відділення цільової підготовки  
Національного університету “Львівська політехніка” та Західного наукового центру 
НАН України і МОНмолодьспорту України спільно з Інститутом _________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

(назва наукової установи) 
НАН    України. 
 
2. Управління діяльністю Комплексом здійснюють директор Інституту 
_____________________________Національного університету “Львівська політехніка”  
 
та директор __________________________________________________ НАН України. 

(назва наукової установи) 

Визначити (чи встановити) основними завданнями комплексу є (перелік завдань): 
Директорам інститутів створити робочі групи для вирішення поточних питань роботи 
науково-навчального Комплексу. 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Контроль за виконанням наказу покласти на директора Інституту _________________ 
 
__________________________________________________Національного університету  
“Львівська політехніка” та директора Інституту _____________________________ 
НАН України. 
 
Підставою для видання наказу є рішення Координаційної ради науково-навчального 
центру з правами Відділення цільової підготовки  Національного університету 
“Львівська політехніка” та Західного наукового центру НАН України і 
МОНмолодьспорту України. 
 
Директор Інституту____________НАН 
України 
 
________________(прізвище та ініціали) 

(підпис) 

Ректор  
Національного університету  
“Львівська політехніка” 
________________(прізвище та ініціали) 
(підпис) 
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Заступник директора  
Інституту______________________ 
 
 
________________(прізвище та ініціали) 
         (підпис) 

Проректор з наукової роботи  
 
 
________________(прізвище та ініціали) 
            (підпис) 

 Проректор з економічних питань –  
гол. бухгалтер 
 
________________(прізвище та ініціали) 
            (підпис) 

 Директор Інституту____________ 
 
________________(прізвище та ініціали) 
            (підпис) 

 Начальник юридичного відділу_____ 
_______________________ 
 
________________(прізвище та ініціали) 
          (підпис) 
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ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЩОРІЧНИЙ КОНКУРС  

“КРАЩИЙ МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ РОКУ” 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 
1.1. Положення встановлює умови, порядок організації та проведення щорічного 

конкурсу “Кращий молодий науковець року” (далі — Конкурс) в 
Національному університеті “Львівська політехніка” (далі — Львівська 
політехніка або Університет). 

1.2. Положення розроблене на виконання ухвали Вченої ради Університету від 
28.05.2009 р. “Про участь молодих вчених університету у виконанні науково-
дослідних робіт”. 

1.3. Головною метою конкурсу є виявлення талановитої молоді та підтримка 
наукових досліджень молодих науковців Львівської політехніки. 

1.4. Конкурс проводиться щорічно на початку року за результатами наукових 
здобутків молодих науковців за попередній календарний рік. 

1.5. На здобуття звання “Кращий молодий науковець року” навчально-наукового 
інституту (далі –– ННІ) Львівської політехніки можуть претендувати молоді 
вчені, які активно працюють за пріоритетними напрямами розвитку науки і 
техніки України (Закон України № 2623-ІІІ від 11.07.2001 року). До 
претендентів на здобуття звання “Кращий молодий науковець року” 
висуваються такі вимоги: 
• основним місцем праці претендента повинна бути Львівська політехніка; 
• вік претендента не повинен перевищувати 35 років на момент подання 

документів для участі у Конкурсі (31 січня). 
1.6. В одному ННІ визначається один переможець Конкурсу. 
1.7. Кожен з переможців Конкурсу нагороджується почесним дипломом та отримує 

премію. Розмір премії визначає Ректор Університету. 

2. ПОРЯДОК, УМОВИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ 
КОНКУРСУ 

2.1. Процедура проведення Конкурсу має відкритий характер і передбачає два 
етапи.  
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2.2. Для участі у Конкурсі необхідно до 31 січня подати на розгляд секції ради 
молодих вчених (далі –– секції) пакет таких документів:  
1) рейтингова оцінка діяльності молодого науковця за попередній календарний 

рік (додаток 1);  
2) перелік публікацій та копії документів, які підтверджують рейтингову 

оцінку учасника Конкурсу.  
2.3. Перший етап — розгляд документів претендентів на звання “Кращий молодий 

науковець року” секціями у відповідних ННІ та подання пропозицій щодо 
переможців на розгляд вчених рад інститутів.  

2.4. Відповідальність за достовірність визначення рейтингової оцінки несе 
претендент на здобуття звання “Кращий молодий науковець року”, завідувач 
кафедри, на якій працює претендент, та голова секції. У разі необ’єктивного 
визначення рейтингової оцінки претендент відсторонюється від участі в 
Конкурсі без права повторної участі у поточному році. 

2.5. До 15 лютого голова секції подає на розгляд вченій раді ННІ протокол 
засідання секції з переліком претендентів та їхні пакети документів (див. п.2.2). 

2.6. Другий етап — визначення переможців Конкурсу вченими радами ННІ із 
запропонованих секціями кандидатур. За результатами розгляду та 
обговорення кандидатур вчена рада кожного ННІ до 1 березня визначає одного 
переможця. 

2.7. Рішення вчених рад ННІ Університету щодо переможців Конкурсу 
затверджується наказом Ректора. 
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Додаток 1 
 
 

Рейтингова оцінка діяльності молодого науковця за календарний рік 
прізвище, ім’я та по батькові, посада,  

дата народження 
 

№ Вид роботи Кіль-
кість Вартісні бали за одиницю 

Документ,  
який під-
тверджує 
достовір-
ність 

1 2 3 4 5 
1. Наукові публікації 

1.1. Монографії  

к-ть  стор.
10 (к-ть  авторів)

k m⋅
⋅

, 

де  
видання в Україні

видання за кордоном

1,
2,

k 
= 


в галузі природн.

або техн.наук

в галузі економіко

гуманіт. наук

1,

0.7, -
m



= 



Оригінал 
або копія 
першої та 
другої 
сторінок, 
завірені 
завідува-
чем ка-
федри та 
головою 
ради моло-
дих вчених 
Універси-
тету 

1.2. 

Статті в журналах, 
що входить до 
міжнародних науко-
во-метричиих баз 
даних (SCOPUS, 
Webometrics та ISI 
Master Jourпal List), 
якщо імпакт-фактор 
видання більший або 
дорівнює 0.2 

 
10

к-ть  авторів
 

1.3. 

Статті у фахових 
виданнях України, 
статті у міжнародних 
виданнях, у т.ч. 
статті в журналах, 
імпакт-фактор яких 
менший за 0.2 або 
неможливо 
встановити 

 
2

к ть  авторів−
 

Копія або 
оригінал 
наукової 
публікації, 
завіреної 
завідува-
чем 

кафедри та 
головою 
ради 

молодих 
вчених 
Універси-
тету 
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 

1.4. 

Статті у виданнях 
України, що не є 
фаховими, публікації 
в матеріалах (працях) 
Всеукраїнської 
конференції, публі-
кації в матеріалах 
(працях) 
міжнародних 
конференцій 

 

1
к-ть  авторів

k , 

де 
1, видання в Україні
2, видання за кордоном

k 
= 


 

 

 
2. 

 
Отримання охоронних документів 

2.1. Патенти на корисні 
моделі  

3
к ть  авторів

k
−

, 

де 
1, видання в Україні
2, видання за кордоном

k


= 


 

2.2. 
Патенти на винаходи 
або на промислові 
зразки 

 

5
к-ть  авторів

k , 

де 
1,видання в Україні
2,видання за кордоном

k 
= 


 

Копія 
охорон-
ного 

документа 
(рішення 
про його 
видання), 
завірена 
завідува-
чем кафед-
ри та го-
ловою ради 
молодих 
вчених 
Універси-
тету 

 
3. Доповіді на конференціях, симпозіумах 

3.1. 
Виступи на 
всеукраїнських 
конференціях 

 1  

3.2. 
Виступи на 
міжнародних 
конференціях 

 
1.5k ,  

де 1, в Україні
2, за кордоном

k


= 


 

Копія до-
кумента, який 
підтверджує 
участь у роботі 
конференції 

(копія 
відрядного по-
свідчення, 
сертифікат 
учасника 

конференції, 
копія візи, 

тощо), завірена 
завідувачем ка-  
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 

    

федри та 
головою ради 
молодих вчених 
Університету 

4. Захист дисертацій на здобуття наукових ступенів, присвоєння вчених 
звань 

4.1. Кандидата наук  

5  
 (під час навчання в 
аспірантурі – 15 ) 

(у віці до 30 років – 10 ) 

4.2. Доктора наук  15  

Автореферат 
або завірена 
копія диплома 

про 
присудження 
наукового 
ступеня 

4.3. 
Доцента, старшого 
наукового 
співробітника 

 5  

4.4. Професора  10  

Завірена копія 
атестата про 
присвоєння 

вченого звання 
 
5. 

 
Наявність наукових ступенів та вчених звань 

5.1. Кандидата наук  5  

5.2. Доктора наук  15  

Завірена копія 
диплома про 
присвоєння 
наукового 
ступеня 

5.3. 
Доцента, старшого 
наукового 
співробітника 

 5  

5.4. Професора  10  

Завірена копія 
атестата про 
присвоєння 

вченого звання 
 
6. 

 
Участь у науково-дослідних роботах (НДР, госпдоговори, гранти) як 

6.1. Керівник  
10k , де 

1, вітчизняніНДР
2, міжнародні НДР

k


= 


 

6.2. Відповідальний 
виконавець  

5k , де 
1, вітчизняніНДР
2, міжнародні НДР

k 
= 


 

6.3. Виконавець  

k , де 
1, вітчизняніНДР
2, міжнародні НДР

k 
= 


 

Титульна 
сторінка та 
перелік 

виконавців 
науково-
дослідної 

роботи з візою 
завідувача 
кафедри 
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 

 
7. Підготовка висококваліфікованих наукових кадрів 

7.1. 

Керівництво 
науковою роботою 
аспірантів або/та здо-
бувачів 

 3  

Перелік 
аспірантів 
або/та 

здобувачів з 
візою 

завідувача 
кафедри 

7.2. 

Наукове консуль-
тування докторантів 
або/та здобувачів на-
укового ступеня 
доктора наук  

 5  

Перелік 
докторантів 
або/та здо-

бувачів з візою 
завідувача 
кафедри 

7.3. 

Захисти дисертацій 
на здобуття 
наукового ступеня 
кандидата наук під 
керівництвом 
учасника конкурсу 
“Кращий молодий 
науковець року” 

 

4  
( 5  — за захист у віці до 

30 років)  
( 7 — за  захист під час 
навчання в аспірантурі) 

Автореферат, 
копія 

аспірантського 
квитка (якщо 
захист відбувся 
під час нав-
чання в 

аспірантурі) 

7.4. 

Захисти дисертацій 
на здобуття 
наукового ступеня 
доктора наук, 
консультантом яких є 
учасник конкурсу 
“Кращий молодий 
науковець року” 

 10  Автореферат 

8. Робота зі студентами 

8.1. 

Опублікування 
статей або тез в 
матеріалах (працях) 
конференцій під 
керівництвом 
учасника конкурсу 
“Кращий молодий 
науковець року” 
(автором є студент) 

 1  (але загалом не 
більше5 балів) 

Копія статті або 
тез із вказанням 

прізвища 
керівника та візою 

завідувача 
кафедри 

8.2. 
Захисти 
кваліфікаційних ма-
гістерських робіт під  

 2  (але загалом не 
більше8 балів) 

Перелік магістрів з 
візою завідувача 

кафедри 
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 

 

керівництвом 
учасника конкурсу 
“Кращий молодий 
науковець року” 

   

9. Перемоги у конкурсах 

9.1. 

Здобуття премій 
Президента, 
Верховної Ради 
України 

 10  

9.2. 

Здобуття грантів 
Президента, премій 
Національної 
академії наук, 
стипендій Верховної 
Ради України 

 8  

9.3. 
Перемоги у 
міжнародних 
конкурсах 

 8  

Копія диплому 
(грамоти) про 
перемогу у 

конкурсі, завірена 
завідувачем 
кафедри та 
головою ради 
молодих вчених 
Університету  

9.4. 
Перемоги у 
виставках та 
ярмарках 

 

3k , де 

1, в Україні
2, за кордоном

k 
= 


 

Копія диплому 
(грамоти) про 
перемогу у 
виставці або 

ярмарку, завірена 
завідувачем 
кафедри та 
головою ради 
молодих вчених 
Університету 

9.5. Персональні 
виставки  

3k , де 
1, в Україні
2, за кордоном

k 
= 


 

Документ, що 
підтверджує 
проведення 
виставки 

10. Інше 

10.1. 

Опонування 
дисертацій на 
здобуття наукового 
ступеня  

 
кандидата наук: 5  
доктора наук: 10  Автореферат 

10.2. 

Внутрішнє 
рецензування ди-
сертацій на здобуття 
наукового ступеня 

 
кандидата наук: 3  
доктора наук: 6  

Оригінал або копія 
витягу з протоколу 
засідання кафедри 

10.3. 
Написання відгуків 
на автореферати 
дисертацій на  

 
кандидата наук: 2   

(але загалом не 
більше 4 балів) 

Оригінал або копія 
відгуку, завірена 
вченим секретарем  
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Продовження додатка 1 
1 2 3 4 5 

 здобуття наукового 
ступеня  

доктора наук: 4   
(але загалом не 
більше8 балів) 

Університету 

10.4. 

Участь у роботі 
організаційних 
комітетів 
конференцій 

 
1.5k , де 

1, в Україні
2, за кордоном

k


= 


 

10.5. 
Участь у роботі 
програмних комітетів 
конференцій 

 

2k , де 

1, в Україні
2, за кордоном

k 
= 


 

Копія титульної 
сторінки (вихідні 
дані видання, спи-

сок 
організаційного 
комітету), 
завірена 

завідувачем 
кафедри та 
головою ради 
молодих вчених 
Університету 

 
Усього: ________ балів 
             (сума балів) 
 
Учасник конкурсу  (підпис)   Прізвище та ініціали 
  
Завідувач кафедри  (підпис)   Прізвище та ініціали 
  
Голова секції   (підпис)   Прізвище та ініціали 
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ÐÎÇÂÈÒÎÊ  ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ  ÏÎÒÅÍÖ²ÀËÓ
ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

1. ÑÒÀÍ ÏÐÎÁËÅÌÈ

Øòàòè ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó (ÏÂÑ) äåðæàâíèì âèùèì íàâ÷àëüíèì
çàêëàäàì äîâîäèòü Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè çã³äíî ç íîðìàòèâàìè ÷èñåëüíîñò³
ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â, äîêòîðàíò³â òà çäîáóâà÷³â [1], ÿê³ çàëåæàòü â³ä íàïðÿìó ï³äãîòîâêè,
îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíîãî ð³âíÿ òà ôîðìè ï³äãîòîâêè. Íàâ÷àëüíå íàâàíòàæåííÿ ÿê âèùîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, òàê ³ éîãî íàâ÷àëüíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â (êàôåäð) íà øòàòè
ÏÂÑ íå âïëèâàº.

Òðàäèö³éíà ñèñòåìà ðîçïîä³ëó øòàò³â ì³æ íàâ÷àëüíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè
âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó áàçóºòüñÿ íà îáñÿç³ ¿õíüîãî íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ òà
ñåðåäíüîìó íàâàíòàæåíí³ îäíîãî âèêëàäà÷à. Òàêà ñèñòåìà íå çóìîâëþâàëà ïðîòèð³÷ â ò³
÷àñè, êîëè íàâ÷àëüí³ ïëàíè ôîðìóâàëè öåíòðàë³çîâàíî ³ âòðó÷àííÿ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â â ¿õí³é çì³ñò òà ñòðóêòóðó áóëî ì³í³ìàëüíèì. Â ñó÷àñíèõ óìîâàõ, êîëè ð³âåíü
ñàìîñò³éíîñò³ ôîðìóâàííÿ îñâ³òíüî-ïðîôåñ³éíèõ ïðîãðàì (ÎÏÏ) òà íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â
çíà÷íî çðîñòàº, ïîÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü øòó÷íîãî çá³ëüøåííÿ íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ
ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÷åðåç:

· ââåäåííÿ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ìàëîêðåäèòíèõ äèñöèïë³í ó âèá³ðêîâ³ áëîêè ÎÏÏ;
· íåîá´ðóíòîâàíå ïëàíóâàííÿ âèâ÷åííÿ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè ïðîòÿãîì äåê³ëüêîõ
ñåìåñòð³â;
· ïëàíóâàííÿ êóðñîâèõ ðîá³ò òà ïðîåêò³â, íå çàáåçïå÷åíèõ íåîáõ³äíèì îáñÿãîì
êðåäèò³â;
· ïëàíóâàííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ðîçðàõóíêîâî-ãðàô³÷íèõ (ÐÃÐ) òà êîìïëåêñíèõ
êîíòðîëüíèõ ðîá³ò (ÊÊÐ);
· øòó÷íå ïîäð³áíåííÿ ëåêö³éíèõ ïîòîê³â òà ôîðìóâàííÿ ìàëî÷èñåëüíèõ
àêàäåì³÷íèõ ãðóï;
· øòó÷íèé ïåðåðîçïîä³ë çàãàëüíîãî îáñÿãó íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè íà êîðèñòü ¿¿
àóäèòîðíîãî âèâ÷åííÿ ³ çìåíøåííÿ ãîäèí ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â òîùî.

2. ÂÈÕ²ÄÍ² ÇÀÑÀÄÈ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÌÅÒÎÄÈÊÈ

2.1. Ìåòîäèêà ïðèçíà÷åíà äëÿ:
· óñóíåííÿ âïëèâó ïåðåðàõîâàíèõ âèùå ÷èííèê³â, ÿê³ ñòèìóëþþòü íåîáґðóíòîâàíå
çðîñòàííÿ íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ íàâ÷àëüíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â øëÿõîì
øòó÷íîãî çàâèùåííÿ ïèòîìî¿ òðóäîì³ñòêîñò³ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í;

ÌÅÒÎÄÈÊÀ
ðîçïîä³ëó øòàò³â ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó
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· çìåíøåííÿ íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ âèêëàäà÷³â òà àóäèòîðíîãî çàâàíòàæåííÿ
ñòóäåíò³â ïðè çáåðåæåíí³ â³äíîñíî¿ ÷èñåëüíîñò³ øòàò³â ÏÂÑ íàâ÷àëüíèõ ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â ³, ÿê íàñë³äîê, çá³ëüøåííÿ ÷àñòêè ¿õíüîãî ðîáî÷îãî ÷àñó äëÿ ïðîâåäåííÿ
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ìåòîäè÷íî¿ òà îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè;
· îïòèì³çàö³¿ ïëàíóâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó (íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â, ðîçêëàäó
çàíÿòü) íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó òðóäîì³ñòêîñò³ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í.
Ê³íöåâîþ ìåòîþ ìåòîäèêè º âñòàíîâëåííÿ ê³ëüêîñò³ øòàòíèõ îäèíèöü ÏÂÑ äëÿ

çàáåçïå÷åííÿ âèêëàäàííÿ êîæíî¿ êîíêðåòíî¿ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè, ïåðåäáà÷åíî¿
íàâ÷àëüíèì ïëàíîì çà íîðìîâàíîþ òðóäîì³ñòê³ñòþ, ç ïîäàëüøèì âèçíà÷åííÿì øòàò³â
ÏÂÑ íàâ÷àëüíèõ, ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, âèõîäÿ÷è ç ïîêàçíèêà “êðåäèòî-ñòóäåíò”
(êðåä. ñòóä.) çã³äíî ç ïåðåë³êîì çàêð³ïëåíèõ çà íèìè íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í.
2.2. Âèõ³äí³ äàí³ äëÿ ðîçðàõóíê³â:

– íîðìàòèâè ÷èñåëüíîñò³ îñ³á, ùî íàâ÷àþòüñÿ, íà îäíó øòàòíó ïîñàäó ÏÂÑ [1];
– íîðìè ÷àñó äëÿ ïëàíóâàííÿ ³ îáë³êó íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè âèêëàäà÷³â [2];

ðîáî÷³ íàâ÷àëüí³ ïëàíè íà ïëàíîâèé íàâ÷àëüíèé ð³ê;
– ÷èñåëüí³ñòü ñòóäåíò³â (êîíòèíãåíò), ÿê³ ïðîõîäÿòü ï³äãîòîâêó â ïëàíîâîìó
íàâ÷àëüíîìó ðîö³ çà êîæíèì ðîáî÷èì íàâ÷àëüíèì ïëàíîì.

2.3. Äîäàòêîâ³ îáìåæåííÿ (íîðìàòèâí³ òà âñòàíîâëåí³ åêñïåðòíèì øëÿõîì):
· îáñÿã íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè âñòàíîâëþºòüñÿ â êðåäèòàõ ESTC (1 êðåäèò
ESTC = 36 ãîäèí);
· ºìí³ñòü íàâ÷àëüíîãî ðîêó – 60 êðåäèò³â ESTC;
· íàâ÷àëüíå íàâàíòàæåííÿ âèêëàäà÷à íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 900 ãîä/ð³ê;
· ÷èñåëüí³ñòü àêàäåì³÷íî¿ ãðóïè – 25 ñòóäåíò³â;
· ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ ç îäí³ºþ àêàäåì³÷íîþ ãðóïîþ;
· äëÿ ïðîâåäåííÿ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò àêàäåì³÷íà ãðóïà ïîä³ëÿºòüñÿ íà äâ³
ï³äãðóïè;
· ëåêö³éí³ ïîòîêè ôîðìóþòüñÿ:
–  äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ äèñöèïë³í ç 4-õ àêàäåì³÷íèõ ãðóï;
– äëÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ òà ñï³ëüíèõ ïðîôåñ³éíî-îð³ºíòîâàíèõ äèñöèïë³í ç 2-õ
àêàäåì³÷íèõ ãðóï;
– äëÿ ïðîôåñ³éíî-îð³ºíòîâàíèõ äèñöèïë³í çà âèáðàíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ òà äèñöèïë³í,
ÿê³ ÷èòàþòüñÿ íà îñâ³òíüî-êâàë³ô³êàö³éíèõ ð³âíÿõ “ñïåö³àë³ñò” ³ “ìàã³ñòð” ç 1-º¿
àêàäåì³÷íî¿ ãðóïè;
· âèòðàòè ÷àñó âèêëàäà÷à íà:
– ïåðåâ³ðêó êîíòðîëüíèõ (ìîäóëüíèõ) ðîá³ò (0.21 ãîä/êðåä.ñòóä) âñòàíîâëþþòüñÿ
³ç ðîçðàõóíêó: 1 ðîáîòà (0.33 ãîä) íà 2 êðåäèòè äèñöèïë³íè ³ç äîäàâàííÿì 25 %
÷àñó íà ïåðåâ³ðêó ðîá³ò ïðè ïîâòîðí³é çäà÷³;
– ïåðåâ³ðêó ðîçðàõóíêîâèõ òà ðîçðàõóíêîâî-ãðàô³÷íèõ ðîá³ò (0.17 ãîä/
êðåä.ñòóä.) âñòàíîâëþþòüñÿ ³ç ðîçðàõóíêó: 1 ðîáîòà (0.50 ãîä) íà 3 êðåäèòè
äèñöèïë³íè;
– êîíñóëüòàö³¿ (0.07 ãîä/êðåä.ñòóä.) âñòàíîâëþþòüñÿ ³ç ðîçðàõóíêó 6 % â³ä
çàãàëüíîãî îáñÿãó äèñöèïë³íè íà àêàäåì³÷íó ãðóïó;
· äëÿ âèêîíàííÿ, êîíñóëüòóâàííÿ òà ïðîâåäåííÿ çàõèñòó äèïëîìíèõ òà êóðñîâèõ
ïðîåêò³â (ðîá³ò) â íàâ÷àëüíèõ ïëàíàõ ïåðåäáà÷àºòüñÿ òàêèé îáñÿã ðîáîòè ñòóäåíòà:
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– äèïëîìí³ ïðîåêòè (ðîáîòè) – 16.5 êðåäèò³â (11 òèæí³â);
– êóðñîâ³ ðîáîòè:
à) ³ç çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í – 1,5 êðåäèòè;
á) ³ç ôàõîâèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í – 2,0–2,5 êðåäèòè;
– êóðñîâ³ ïðîåêòè:
à) ³ç çàãàëüíî³íæåíåðíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í   –   2,0–2,5 êðåäèòè;
á) ³ç ôàõîâèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í   –   3,0 êðåäèòè;
· àóäèòîðí³ ãîäèíè â íàâ÷àëüíèõ ïëàíàõ ñòóäåíò³â çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ
ñòàíîâëÿòü 1/4 ùîäî àóäèòîðíèõ ãîäèí íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ñòóäåíò³â ñòàö³îíàðíî¿
ôîðìè íàâ÷àííÿ.

2.4. Âèçíà÷åííÿ êîåô³ö³ºíò³â òðóäîì³ñòêîñò³ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í òà ³íøèõ âèä³â
íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü.
Íîðìîâàíà òðóäîì³ñòê³ñòü íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè ÷è ³íøîãî âèäó íàâ÷àëüíèõ

çàíÿòü (Bij) çà ñóòòþ º íàâ÷àëüíèì íàâàíòàæåííÿì, íîðìîâàíèì çã³äíî ç âèìîãàìè  ï.ï. 2.2,
2.3 ³ òàáë. 1 òà âèçíà÷àºòüñÿ çà ôîðìóëîþ

Bij = mij nij bij,   (ãîä),                                                (1)

äå mij – ñåìåñòðîâèé îáñÿã i-¿ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè â j-ìó íàâ÷àëüíîìó ïëàí³ (êðåä.);
 ni  – ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â, ùî âèâ÷àþòü i-ó íàâ÷àëüíó äèñöèïë³íó çà j-ì ðîáî÷èì

íàâ÷àëüíèì  ïëàíîì (ñòóä.);
 bij – íîðìîâàíèé ïèòîìèé êîåô³ö³ºíò òðóäîì³ñòêîñò³ i-¿ íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè (³íøîãî

âèäó çàíÿòü) (ãîä/ êðåä.ñòóä..). Çà ô³çè÷íèì çì³ñòîì bij – öå âèòðàòè ÷àñó âèêëàäà÷à íà
îäíîãî ñòóäåíòà ïðè âèâ÷åíí³ íèì îäíîãî êðåäèòó íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè ÷è ³íøîãî âèäó
íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü (ðîçðàõîâóºòüñÿ çã³äíî ç [2] òà ï. 2.3).

Ðåçóëüòàòè ðîçðàõóíêó íîðìîâàíèõ ïèòîìèõ êîåô³ö³ºíò³â òðóäîì³ñòêîñò³ íàâ÷àëüíî¿
äèñöèïë³íè òà ³íøèõ âèä³â çàíÿòü íàâåäåí³ â òàáë. 1, äå

bA – ñåðåäíüîçâàæåíèé íîðìîâàíèé ïèòîìèé êîåô³ö³ºíò òðóäîì³ñòêîñò³, ÿêèé âðàõîâóº
âèòðàòè ÷àñó âèêëàäà÷à ó ïðîâåäåíí³ àóäèòîðíèõ çàíÿòü;

bË, bÏ, bËÐ – ïèòîì³ êîåô³ö³ºíòè òðóäîì³ñòêîñò³ ð³çíèõ âèä³â àóäèòîðíèõ çàíÿòü, íîðìîâàí³
ç âðàõóâàííÿì ñïåöèô³êè ¿õ ïðîâåäåííÿ, â i-é íàâ÷àëüí³é äèñöèïë³í³ (äèâ. ï.2.3);

Ë, Ï, ËÐ – ê³ëüê³ñòü ãîäèí â ñåìåñòð³, â³äâåäåíèõ â íàâ÷àëüíîìó ïëàí³ äëÿ ïðîâåäåííÿ
ëåêö³é, ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü òà ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò, â³äïîâ³äíî, â i-é íàâ÷àëüí³é äèñöèïë³í³;

bÊ = 0,45 ãîä/êðåä.ñòóä. – íîðìîâàíèé ïèòîìèé êîåô³ö³ºíò òðóäîì³ñòêîñò³, ÿêèé âðàõîâóº
ïîçààóäèòîðí³ âèòðàòè ÷àñó âèêëàäà÷à íà: ïåðåâ³ðêó êîíòðîëüíèõ (ìîäóëüíèõ), ðîçðàõóí-
êîâèõ òà ðîçðàõóíêîâî-ãðàô³÷íèõ ðîá³ò òà ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é (äèâ. ï.2.3);

KÔ = 0,33 – êîåô³ö³ºíò, ÿêèé âðàõîâóº çìåíøåííÿ àóäèòîðíèõ ãîäèí â íàâ÷àëüíèõ ïëàíàõ
ñòóäåíò³â çàî÷íî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ ùîäî íàâ÷àëüíèõ ïëàí³â ñòóäåíò³â ñòàö³îíàðíî¿ ôîðìè
íàâ÷àííÿ.

Ðîçïîä³ë øòàò³â ì³æ íàâ÷àëüíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè, çàëó÷åíèìè äî
âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ ùîäî äèïëîìíîãî ïðîåêòóâàííÿ (êåð³âíèöòâî,
êîíñóëüòóâàííÿ, ðåöåíçóâàííÿ òà ïðîâåäåííÿ çàõèñòó äèïëîìíèõ ïðîåêò³â (ðîá³ò)),
çä³éñíþºòüñÿ ïðîïîðö³éíî ê³ëüêîñò³ ãîäèí, çàïëàíîâàíèõ ó ïåâíîìó íàâ÷àëüíîìó
ñòðóêòóðíîìó ï³äðîçä³ë³.
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Òàáëèöÿ 1
Çíà÷åííÿ íîðìîâàíèõ ïèòîìèõ êîåô³ö³ºíò³â òðóäîì³ñòêîñò³

3. ÐÎÇÏÎÄ²Ë ØÒÀÒ²Â
ÏÐÎÔÅÑÎÐÑÜÊÎ-ÂÈÊËÀÄÀÖÜÊÎÃÎ ÑÊËÀÄÓ

Ðîçïîä³ë øòàò³â ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó íàâ÷àëüíèõ ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â ïåðåäáà÷àº òðè åòàïè.

² åòàï. Ðîçïîä³ë øòàò³â ÏÂÑ íà íàâ÷àëüíèé ð³ê çà ðîáî÷èìè íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè
íàïðÿì³â ï³äãîòîâêè òà ñïåö³àëüíîñòåé (Øj ).

Ðîçïîä³ë øòàò³â ÏÂÑ íà íàâ÷àëüíèé ð³ê çà ðîáî÷èìè íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè íàïðÿì³â
ï³äãîòîâêè òà ñïåö³àëüíîñòåé (Øj) â³äáóâàºòüñÿ çà â³äïîâ³äíèì êîíòèíãåíòîì ñòóäåíò³â ³ç
âðàõóâàííÿì íîðì [1].

ð
ôpn

j
j Ê

kkN
n

Ø =  (îäèíèöü ÏÂÑ),                            (2)

äå nj – ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â, ÿê³ ïðîõîäÿòü ï³äãîòîâêó çà j-ì ðîáî÷èì íàâ÷àëüíèì ïëàíîì;
Nn – íîðìàòèâè ÷èñåëüíîñò³ ñòóäåíò³â íà îäíó øòàòíó ïîñàäó ÏÂÑ;
kð – êîåô³ö³ºíò, ÿêèé âðàõîâóº ð³âåíü îñâ³òè ³ äîð³âíþº:

äëÿ áàêàëàâðà     kð = 1,0;
äëÿ ñïåö³àë³ñòà   kð = 0,9;
äëÿ ìàã³ñòðà        kð = 0,5;

kô  – êîåô³ö³ºíò, ÿêèé âðàõîâóº ôîðìó íàâ÷àííÿ ³ äîð³âíþº:
äëÿ ñòàö³îíàðíî¿ ôîðìè    kô = 1,0;
äëÿ çàî÷íî¿ ôîðìè             kô = 4,0;
Êð = 0,90-0,95 – êîåô³ö³ºíò, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ Â÷åíîþ Ðàäîþ Óí³âåðñèòåòó

(Ðåêòîðñüêèé ôîíä) òà âðàõîâóº ñòâîðåííÿ çàãàëüíî-óí³âåðñèòåòñüêîãî ôîíäó øòàò³â

Âèä íàâ÷àëüíîãî íàâàíòàæåííÿ bij , ãîä./ êðåä. ñòóä.. 
1. Íàâ÷àëüíà äèñöèïë³íà 

0.16 – çàãàëüíîîñâ³òí³ òà ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷í³ 
0.32 – ôóíäàìåíòàëüí³ òà ñï³ëüí³ 
ïðîôåñ³éíî-îð³åíòîâàí³ 

bË 

0.64 – ïðîôåñ³éíî-îð³åíòîâàí³ çà 
âèáðàíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ, äèñöèïë³íè 
ð³âí³â ñïåö³àë³ñòà ³ ìàã³ñòðà 

bÏ 0.64 
bËÐ 1.28 

ÊÔ
ËÐÏË

KÀ bÊ
ËÐÏË

bËÐbÏb Ë bb +
++

⋅+⋅+⋅
=+  

ô³çâèõîâàííÿ 1.28 
2. Êóðñîâà ðîáîòà (ïðîåêò) 1.33 
3. Äåðæàâíèé ³ñïèò 0.56 
4. Äèïëîìíà ðîáîòà  (ïðîåêò) 1,50 

íàâ÷àëüíà 1,12 
âèðîáíè÷à 0,37 

5. Ïðàêòèêà 

ïåðåääèïëîìíà 0,81 
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ÏÂÑ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ìîæëèâîñò³ ïðîâåäåííÿ ãíó÷êî¿ êàäðîâî¿ ïîë³òèêè â Óí³âåðñèòåò³
(çàïðîøåííÿ íà ðîáîòó âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â, ñòâîðåííÿ ïåðøîãî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ
äëÿ òàëàíîâèòèõ âèïóñêíèê³â àñï³ðàíòóðè, òèì÷àñîâà êàäðîâà ï³äòðèìêà ïåðñïåêòèâíèõ
íàïðÿì³â ï³äãîòîâêè, ÿê³ íå ìàþòü äîñòàòíüîãî îáñÿãó íàáîðó ñòóäåíò³â òîùî).

²² åòàï. Ðîçïîä³ë øòàò³â ÏÂÑ ì³æ íàâ÷àëüíèìè äèñöèïë³íàìè â ðîáî÷èõ íàâ÷àëüíèõ
ïëàíàõ çà íàïðÿìàìè ï³äãîòîâêè òà ñïåö³àëüíîñòÿìè (Øij ).

Ê³ëüê³ñòü îäèíèöü ÏÂÑ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ   i-¿  íàâ÷àëüíî¿ äèñöèïë³íè â j-ìó
ðîáî÷îìó íàâ÷àëüíîìó ïëàí³ êîæíîãî íàïðÿìó ï³äãîòîâêè òà êîæíî¿ ñïåö³àëüíîñò³ (Øij )
ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê ÷àñòêà Øj, ïðîïîðö³éíà ¿¿ íîðìîâàí³é òðóäîì³ñòêîñò³ (Bij ):

∑
=

ij

ij
jij B

B
ØØ       (îäèíèöü ÏÂÑ).                          (3)

²²² åòàï. Ðîçïîä³ë øòàò³â ÏÂÑ ì³æ íàâ÷àëüíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè äëÿ
çàáåçïå÷åííÿ çàêð³ïëåíèõ çà íèìè íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í (Øê).

Ðîçïîä³ë â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì äîäàâàííÿ âåëè÷èí Øij äèñöèïë³í, ùî çàêð³ïëåí³ çà
k-ì íàâ÷àëüíèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì, â óñ³õ ðîáî÷èõ íàâ÷àëüíèõ ïëàíàõ:

Øê = Ó Øij k     (îäèíèöü ÏÂÑ).                                 (4)

Äî ðîçðàõîâàíî¿ âåëè÷èíè äîäàºòüñÿ â³äïîâ³äíà ÷àñòêà øòàòó äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ï³äãîòîâêè àñï³ðàíò³â, äîêòîðàíò³â, çäîáóâà÷³â òà ñòàæèñò³â.

Øòàò ÏÂÑ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ çà
êîøòè þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, âèçíà÷àºòüñÿ âèùèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì çà
íîðìàòèâàìè [1] ñàìîñò³éíî, à ì³æ íàâ÷àëüíèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè
ðîçïîä³ëÿºòüñÿ çà ö³ºþ æ ìåòîäèêîþ.

4. ÂÈÑÍÎÂÊÈ

Âïðîâàäæåííÿ ìåòîäèêè äàº çìîãó:
1. Çðîáèòè ïðîçîðîþ ïðîöåäóðó ðîçïîä³ëó øòàò³â ÏÂÑ ì³æ íàâ÷àëüíèìè ñòðóêòóð-

íèìè ï³äðîçä³ëàìè óí³âåðñèòåòó.
2. Çàâ³äóâà÷àì êàôåäð îäåðæóâàòè ùîð³÷íî ïðîãíîçîâàíèé øòàò ÏÂÑ, òîáòî ìîæ-

ëèâ³ñòü ïëàíóâàòè òà ðåàë³çîâóâàòè êàäðîâó ïîë³òèêó íà êàôåäð³.
3. Âèêëþ÷èòè íàâ÷àëüíå íàâàíòàæåííÿ ÿê ôàêòîð ñóá’ºêòèâíîãî âïëèâó ïðè âèçíà-

÷åíí³ øòàò³â ÏÂÑ íàâ÷àëüíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â.
4. Çìåíøèòè íàâ÷àëüíå íàâàíòàæåííÿ âèêëàäà÷³â òà àóäèòîðíå çàâàíòàæåííÿ ñòóäåíò³â

ïðè çáåðåæåíí³ â³äíîñíî¿ ÷èñåëüíîñò³ øòàò³â ÏÂÑ íàâ÷àëüíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³ä-
ðîçä³ë³â.

5. Ìåòîäè÷íèì êîì³ñ³ÿì íàïðÿì³â ï³äãîòîâêè òà ñïåö³àëüíîñòåé òà ìåòîäè÷íèì ãðóïàì
íàâ÷àëüíèõ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â çä³éñíþâàòè àíàë³ç òà îïòèì³çàö³þ
òðóäîì³ñòêîñò³ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í â ðîáî÷èõ íàâ÷àëüíèõ ïëàíàõ.

5. ÍÎÐÌÀÒÈÂÍ² ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ

1. Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 17 ñåðïíÿ 2002 ð. ¹ 1134. “Ïðî
çàòâåðäæåííÿ íîðìàòèâ³â ÷èñåëüíîñò³ ñòóäåíò³â (êóðñàíò³â), àñï³ðàíò³â (àä’þíêò³â),
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äîêòîðàíò³â, çäîáóâà÷³â íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà íàóê, ñëóõà÷³â, ³íòåðí³â,
êë³í³÷íèõ îðäèíàòîð³â íà îäíó øòàòíó ïîñàäó íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ïðàö³âíèêà ó
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ III ³ IV ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿ òà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè äåðæàâíî¿ ôîðìè âëàñíîñò³” (ç³ çì³íàìè, âíåñåíèìè çã³äíî ç
Ïîñòàíîâàìè ÊÌÓ ¹ 1130 â³ä 25.08.2004, ¹ 536 â³ä 19.04.2006).

2. Íàêàç ÌÎÍ Óêðà¿íè â³ä 07 ñåðïíÿ 2002 ð. ¹ 450 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ íîðì ÷àñó
äëÿ ïëàíóâàííÿ ³ îáë³êó íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè òà ïåðåë³ê³â îñíîâíèõ âèä³â ìåòîäè÷íî¿,
íàóêîâî¿ é îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè ïåäàãîã³÷íèõ ³ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â”.
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Ï Î Ë Î Æ Å Í Í ß
ïðî ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåííÿ

íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â
äî ïðèñâîºííÿ â÷åíèõ çâàíü ïðîôåñîðà ³ äîöåíòà

â Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1. Äàíå Ïîëîæåííÿ ñòîñóºòüñÿ îêðåñëåííÿ îñíîâíèõ êðèòåð³¿â îö³íêè ðîáîòè
ïðåòåíäåíò³â íà â÷åíå çâàííÿ, ïåðåë³êó àòåñòàö³éíèõ äîêóìåíò³â òà âèìîã äî íèõ, à
òàêîæ ïîðÿäêó ïîïåðåäíüîãî ðîçãëÿäó êàíäèäàòóð íà ïðèñâîºííÿ â÷åíèõ çâàíü.

1.2. Äàíå Ïîëîæåííÿ â³äïîâ³äàº ÷èííèì íîðìàòèâíèì äîêóìåíòàì, à ñàìå:
– Ïîðÿäêó ïðèñóäæåííÿ íàóêîâèõ ñòóïåí³â ³ ïðèñâîºííÿ â÷åíèõ çâàíü, çàòâåðäæåíîìó
Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè N644 â³ä 28.06.97 ð.
– Ïîðÿäêó ðîçãëÿäó àòåñòàö³éíèõ ñïðàâ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â ïðî
ïðèñâîºííÿ â÷åíèõ çâàíü ïðîôåñîðà ³ äîöåíòà, çàòâåðäæåíîìó íàêàçîì Ì³í³ñòåðñòâà
îñâ³òè Óêðà¿íè N406 â³ä 13.11.97 ð.
– íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè N316 â³ä 27.08.98 ð. ïðî ââåäåííÿ â ä³þ
Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â N1241 â³ä 5.08.98ð. “Ïðî âíåñåííÿ çì³í òà äîïîâíåíü
äî Ïîðÿäêó ïðèñóäæåííÿ íàóêîâèõ ñòóïåí³â ³ ïðèñâîºííÿ â÷åíèõ çâàíü”.

         – Ïîñòàíîâ³ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 229 â³ä 14.03.01 ð. “Ïðî âíåñåííÿ çì³í
äî Ïîðÿäêó ïðèñóäæåííÿ íàóêîâèõ ñòóïåí³â ³ ïðèñâîºííÿ â÷åíèõ çâàíü”.

1.3. Ð³øåííÿ ïðî ïðèñâîºííÿ â÷åíèõ çâàíü ïðîôåñîðà ³ äîöåíòà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì
ïðàö³âíèêàì êàôåäð ïðèéìàºòüñÿ Àòåñòàö³éíîþ êîëåã³ºþ Ì³íîñâ³òè ³ íàóêè íà ï³äñòàâ³
ïðåäñòàâëåíü Â÷åíî¿ ðàäè.

1.4. Ïîðÿäîê ðîçãëÿäó àòåñòàö³éíèõ ñïðàâ Â÷åíîþ ðàäîþ òà ¿õ îôîðìëåííÿ
ðåãëàìåíòóºòüñÿ â³äïîâ³äíèìè íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè. Ð³øåííÿ Â÷åíî¿ ðàäè
ïðî ïðåäñòàâëåííÿ äî ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ ïðèéìàºòüñÿ òàºìíèì
ãîëîñóâàííÿì, ÿêùî çà íüîãî ïðîãîëîñóâàëî íå ìåíøå í³æ 3/4 ÷ëåí³â ðàäè, ùî
áðàëè ó÷àñòü ó çàñ³äàíí³, ïðè íàÿâíîñò³ êâîðóìó ( íå ìåíøå çà 2/3 ÷ëåí³â ðàäè â³ä
çàòâåðäæåíîãî ñïèñêîâîãî ñêëàäó).

1.5. Àòåñòàö³ÿ ïðåòåíäåíò³â íà â÷åí³ çâàííÿ ïðîôåñîðà ÷è äîöåíòà çä³éñíþºòüñÿ íà
êàôåäðàõ, äå âîíè çàéìàþòü â³äïîâ³äí³ ïåäàãîã³÷í³ ïîñàäè, â ò.÷. ³ çà ñóì³ñíèöòâîì.
Ïðîô³ëü ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ïðåòåíäåíòà ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè îñíîâíîìó íàïðÿìêó
ä³ÿëüíîñò³ äàíî¿ êàôåäðè. Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé ïðàö³âíèê ìîæå ïðåòåíäóâàòè íà
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ïîñàäè ïðîôåñîðà ÷è äîöåíòà ïðè íàÿâíîñò³ ïîêàçíèê³â éîãî ðîáîòè, ùî â îñíîâíîìó
â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì, çàçíà÷åíèì â ï.2.

2.  ÎÑÍÎÂÍ² ÊÐÈÒÅÐ²¯ ÎÖ²ÍÊÈ
ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÍÎ¯ ² ÍÀÓÊÎÂÎ¯ ÐÎÁÎÒÈ

ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ²Â ÍÀ Â×ÅÍ² ÇÂÀÍÍß

Â³äïîâ³äíî äî ÷èííèõ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè îö³íêà
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ òà íàóêîâî¿ ðîáîòè ïðåòåíäåíò³â íà â÷åí³ çâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ
çà òàêèìè âèìîãàìè:

2.1. Â÷åíå çâàííÿ ïðîôåñîðà ïðèñâîþºòüñÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì, ùî ìàþòü
íàóêîâèé ñòóï³íü äîêòîðà íàóê, êîòð³:
–  ìàþòü â÷åíå çâàííÿ äîöåíòà, ñòàæ ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ó ÂÍÇ ²²²-²V ð³âí³â
àêðåäèòàö³¿ íå ìåíøå çà 5 ðîê³â ³ çàéìàþòü ïîñàäó ïðîôåñîðà, çàâ³äóâà÷à êàôåäðè,
ïðîðåêòîðà ç íàâ÷àëüíî¿ àáî íàóêîâî¿ ðîáîòè, ðåêòîðà ïðîòÿãîì ÷àñó íå ìåíøå â³ä
êàëåíäàðíîãî ðîêó;

            –  º ïðîâ³äíèìè ëåêòîðàìè ç îäí³º¿ ÷è ê³ëüêîõ îñíîâíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í êàôåäðè;
      – ìàþòü íå ìåíøå â³ä ï’ÿòè íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ïðàöü, îïóáë³êîâàíèõ ï³ñëÿ

ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ äîöåíòà (ï³äðó÷íèêè, íàâ÷àëüí³ ïîñ³áíèêè, äîâ³äíèêè,
êîíñïåêòè ëåêö³é), â ò.÷. îäíîîñ³áíèõ, ç íèõ íå ìåíøå â³ä äâîõ ïðàöü, îïóáë³êîâàíèõ
çà ÷àñ ðîáîòè íà â³äïîâ³äí³é ïîñàä³;

             – îïóáë³êóâàëè ï³ñëÿ çàõèñòó äèñåðòàö³¿ íå ìåíøå í³æ 10  íàóêîâèõ òà íàâ÷àëüíî-
ìåòîäè÷íèõ ïðàöü, âêëþ÷àþ÷è ìîíîãðàô³¿ òà íàâ÷àëüí³ âèäàííÿ;

              – º çàòâåðäæåíèìè íàóêîâèìè êåð³âíèêàìè äèñåðòàö³éíèõ ðîá³ò añï³ðàíò³â ÷è çäîáóâà÷³â
íàóêîâèõ ñòóïåí³â;

          – áåðóòü àêòèâíó òà ðåçóëüòàòèâíó ó÷àñòü ó íàóêîâ³é òà íàâ÷àëüíî-îðãàí³çàö³éí³é
ðîáîò³ êàôåäðè ³ç çàëó÷åííÿì äî äîñë³äíî¿ ðîáîòè ñòóäåíò³â.

2.2.  Â÷åíå çâàííÿ ïðîôåñîðà, ÿê âèíÿòîê, ìîæå áóòè òàêîæ ïðèñâîºíå:
à) íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì, ùî ìàþòü íàóêîâèé ñòóï³íü êàíäèäàòà íàóê ³
ïðàöþþòü íà ïîñàäàõ, ïåðåë³÷åíèõ ó ï.2.1, çà óìîâ, ùî âîíè:
– ìàþòü â÷åíå çâàííÿ äîöåíòà, ñòàæ ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ó ÂÍÇ ²²²-²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿
íå ìåíøå â³ä 10 ðîê³â ³ çàéìàþòü â³äïîâ³äí³ ïîñàäè íå ìåíøå â³ä êàëåíäàðíîãî ðîêó;
–  ï³äãîòóâàëè îäíîîñ³áíî íå ìåíøå â³ä òðüîõ êàíäèäàò³â íàóê;
– º îäíîîñ³áíèìè àâòîðàìè ï³äðó÷íèêà (íàâ÷àëüíîãî ïîñ³áíèêà) àáî íå ìåíøå â³ä
òðüîõ ï³äðó÷íèê³â (íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â), íàïèñàíèõ ó ñï³âàâòîðñòâ³, ç ãðèôîì
Ì³íîñâ³òè òà íàóêè àáî ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿê³ ìàþòü ó
ñâîºìó ï³äïîðÿäêóâàíí³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, òà âèäàíèõ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 10-
òè ðîê³â;
–  ìàþòü çíà÷í³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ àáî íàóêîâ³ ïðàö³ (íå ìåíøå â³ä 25), ÿê³
âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ³ îïóáë³êîâàí³ ó ïðîâ³äíèõ (ôàõîâèõ)
íàóêîâèõ âèäàííÿõ Óêðà¿íè òà ³íøèõ äåðæàâ;
–  âèêëàäàþòü îñíîâí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè íà âèñîêîìó íàóêîâî-ìåòîäè÷íîìó ð³âí³
òà áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó íàóêîâ³é òà íàâ÷àëüíî-îðãàí³çàö³éí³é ðîáîò³ êàôåäðè;
á) íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì ç ÷èñëà ä³ÿ÷³â ìèñòåöòâ, ôàõ³âö³â ô³çè÷íî¿
êóëüòóðè ³ ñïîðòó, êîòð³:
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–  ìàþòü íàóêîâèé ñòóï³íü êàíäèäàòà íàóê àáî äåðæàâí³ ïî÷åñí³ çâàííÿ, îòðèìàí³
ï³ñëÿ ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ äîöåíòà, ñòàæ ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ó ÂÍÇ ²²²-²V
ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ íå ìåíøå â³ä 7 ðîê³â ³ çàéìàþòü ïîñàäè, ïåðåë³÷åí³ ó ï.2.1, íå
ìåíøå â³ä êàëåíäàðíîãî ðîêó;
–  ï³äãîòóâàëè îäíîîñ³áíî ñïåö³àë³ñò³â âèùî¿ êâàë³ô³êàö³¿ (ëàóðåàò³â ì³æíàðîäíèõ òà
äåðæàâíèõ ïðåì³é, êîíêóðñ³â, ÷åìï³îí³â àáî ïðèçåð³â ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü);
–  îïóáë³êóâàëè ó ïðîâ³äíèõ (ôàõîâèõ) âèäàííÿõ Óêðà¿íè òà ³íøèõ äåðæàâ íå ìåíøå
â³ä 15 íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ òà íàóêîâèõ ïðàöü ÷è ï³äðó÷íèê (íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê)
ç ãðèôîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè àáî ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿
âëàäè, ÿê³ ìàþòü ó ñâîºìó ï³äïîðÿäêóâàíí³ âèù³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè;

         – ìàþòü çíà÷í³ îñîáèñò³ òâîð÷³ äîñÿãíåííÿ ó ñôåð³ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ (ìèñòåöüê³
ìîíîãðàô³¿, àëüáîìè, êàòàëîãè, ïåðñîíàëüí³ âèñòàâêè òîùî);
–  âèêëàäàþòü îñíîâí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè íà âèñîêîìó íàóêîâî-ìåòîäè÷íîìó ð³âí³
òà áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó íàâ÷àëüíî-îðãàí³çàö³éí³é ðîáîò³ êàôåäðè;
â) âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèì ôàõ³âöÿì íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà, ÿê³ ìàþòü íàóêîâèé
ñòóï³íü äîêòîðà íàóê, çà óìîâ, ùî âîíè:
– çàëó÷åí³ äî ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè íà ïîñàäè ïðîôåñîðà àáî çàâ³äóâà÷à êàôåäðè
ï³ñëÿ óñï³øíî¿ ðîáîòè íà öèõ ïîñàäàõ íå ìåíøå â³ä äâîõ êàëåíäàðíèõ ðîê³â;
– ìàþòü â÷åíå çâàííÿ äîöåíòà, ñòàæ ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ó ÂÍÇ ²²² – ²V ð³âí³â
àêðåäèòàö³¿ íå ìåíøå â³ä òðüîõ ðîê³â;

         – ìàþòü äîñâ³ä ï³äãîòîâêè êàíäèäàò³â íàóê;
– îïóáë³êóâàëè âàãîì³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ ³ íàóêîâ³ ïðàö³, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ
ó ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³;
– âèêëàäàþòü íà âèñîêîìó íàóêîâî-ìåòîäè÷íîìó ð³âí³ îñíîâí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè,
ïîâ’ÿçàí³ ç â³äïîâ³äíîþ ãàëóççþ íàðîäíîãî ãîñïîäàðñòâà.

2.3. Â÷åíå çâàííÿ äîöåíòà ïðèñâîþºòüñÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì, ùî ìàþòü
íàóêîâèé ñòóï³íü äîêòîðà àáî êàíäèäàòà íàóê, êîòð³:
– ìàþòü ñòàæ ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ó ÂÍÇ ²²² – ²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ íå ìåíøå â³ä òðüîõ
ðîê³â ³ çàéìàþòü ïîñàäó äîöåíòà, ïðîôåñîðà, çàâ³äóâà÷à êàôåäðè, ïðîðåêòîðà ç íàâ-
÷àëüíî¿ àáî íàóêîâî¿ ðîáîòè, ðåêòîðà ïðîòÿãîì ÷àñó íå ìåíøå â³ä êàëåíäàðíîãî ðîêó;
– ï³äãîòóâàëè êóðñ ëåêö³é ç îäí³º¿ ÷è ê³ëüêîõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í êàôåäðè ³ âåäóòü
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ íà âèñîêîìó íàóêîâî-ìåòîäè÷íîìó ð³âí³;
– ìàþòü íå ìåíøå â³ä ï’ÿòè íàâ÷àëüíèõ ³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ðîçðîáîê,  â ò.÷.
îäíîîñ³áíèõ, ç íèõ íå ìåíøå â³ä äâîõ ðîçðîáîê, îïóáë³êîâàíèõ çà ÷àñ ðîáîòè íà
â³äïîâ³äí³é ïîñàä³;
– îïóáë³êóâàëè ï³ñëÿ çàõèñòó äèñåðòàö³¿ ó ïðîâ³äíèõ (ôàõîâèõ) íàóêîâèõ âèäàííÿõ
Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í íå ìåíøå â³ä ï’ÿòè íàóêîâèõ òà íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ïðàöü,
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³;
 – áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü â îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷í³é ðîáîò³ êàôåäðè òà çàëó÷àþòü
ñòóäåíò³â äî äîñë³äíî¿ ðîáîòè.

2.4. Â÷åíå çâàííÿ äîöåíòà ÿê âèíÿòîê ìîæå áóòè ïðèñâîºíå:
       à) íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèì ïðàö³âíèêàì áåç íàóêîâîãî ñòóïåíÿ êàíäèäàòà íàóê, ùî

ïðàöþþòü íà ïîñàäàõ, ïåðåë³÷åíèõ ó ï.2.3, çà óìîâ, ùî âîíè:
 – ìàþòü ñòàæ ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ó ÂÍÇ ²²² – ²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ íå ìåíøå í³æ 15
ðîê³â ³ çàéìàþòü â³äïîâ³äí³ ïîñàäè íå ìåíøå â³ä êàëåíäàðíîãî ðîêó;
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          – º àâòîðàìè íàâ÷àëüíèõ ïîñ³áíèê³â àáî ï³äðó÷íèê³â ç ãðèôîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè
³ íàóêè, âèäàíèõ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿòè ðîê³â;

       – ìàþòü çíà÷í³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ ³ íàóêîâ³ ïðàö³ (íå ìåíøå â³ä 25), ùî âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ ó ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³ ³ îïóáë³êîâàí³ ó ïðîâ³äíèõ (ôàõîâèõ) íàóêîâèõ âèäàííÿõ;

         – âèêëàäàþòü îñíîâí³ íàâ÷àëüí³ äèñöèïë³íè íà âèñîêîìó íàóêîâî-ìåòîäè÷íîìó ð³âí³
òà áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó íàâ÷àëüíî-îðãàí³çàö³éí³é ðîáîò³ êàôåäðè.

         á) ä³ÿ÷àì êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ, ôàõ³âöÿì ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó çà óìîâ, ùî âîíè:
          – ìàþòü äåðæàâíå ïî÷åñíå çâàííÿ;

– ìàþòü ñòàæ ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ó ÂÍÇ ²²² – ²V ð³âí³â àêðåäèòàö³¿ íå ìåíøå â³ä ï’ÿòè
ðîê³â ³ çàéìàþòü ïîñàäè, ïåðåë³÷åí³ ó ï.2, 3, íå ìåíøå â³ä äâîõ êàëåíäàðíèõ ðîê³â;
– îïóáë³êóâàëè çà îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â íå ìåíøå â³ä ï’ÿòè íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ
ðîçðîáîê òà íàóêîâèõ ïðàöü, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ïåäàãîã³÷í³é ïðàêòèö³, ó
ïðîâ³äíèõ (ôàõîâèõ) âèäàííÿõ Óêðà¿íè òà ³íøèõ êðà¿í;
– äîñÿãëè çíà÷íèõ îñîáèñòèõ òâîð÷èõ äîñÿãíåíü ó ñôåð³ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³.

3. ÏÅÐÅË²Ê ÀÒÅÑÒÀÖ²ÉÍÈÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â,
ÙÎ ÏÎÄÀÞÒÜÑß ÍÀ ÐÎÇÃËßÄ Â×ÅÍÎ¯ ÐÀÄÈ

Â àòåñòàö³éíó ñïðàâó, íà ï³äñòàâ³ ÿêî¿ Â÷åíà ðàäà ïðèéìàº ð³øåííÿ  ïðî ïðåäñòàâëåííÿ
äî ïðèñâîºííÿ â÷åíèõ çâàíü ïðîôåñîðà ÷è äîöåíòà, âõîäÿòü òàê³ äîêóìåíòè:

             – êîï³¿ äèïëîì³â ³ àòåñòàò³â ïðî íàóêîâ³ ñòóïåí³ ³ â÷åí³ çâàííÿ àáî êîï³¿ äîêóìåíò³â,
ùî çàñâ³ä÷óþòü íàÿâí³ñòü äåðæàâíèõ ïî÷åñíèõ çâàíü (ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ);

           – ñïèñîê íàóêîâèõ ³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ïðàöü (ó äâîõ, à â îêðåìèõ âèïàäêàõ ó òðüîõ
ïðèì³ðíèêàõ);

            – âèòÿã ³ç òðóäîâî¿ êíèæêè ïðî ðîáîòó ïðåòåíäåíòà íà ïåäàãîã³÷íèõ ïîñàäàõ (ó äâîõ
ïðèì³ðíèêàõ);

              – çâ³ò ïðåòåíäåíòà ïðî âèêîíàíó íà êàôåäð³ ðîáîòó çà îñòàíí³ ðîêè (â îäíîìó ïðèì³ðíèêó);
            – äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ï³äãîòîâêó ïðåòåíäåíòîì êàíäèäàò³â ÷è äîêòîð³â íàóê

(â îäíîìó ïðèì³ðíèêó);
Ó ñïèñîê ïóáë³êàö³é âêëþ÷àþòüñÿ âñ³ îô³ö³éíî ðîçòèðàæîâàí³ ìàòåð³àëè. Ñþäè íå
âõîäÿòü äèñåðòàö³¿, àâòîðåôåðàòè äèñåðòàö³é, çâ³òè ïðî âèêîíàí³ íàóêîâî-äîñë³äí³
ðîáîòè, ãàçåòí³ ìàòåð³àëè ïîïóëÿðíîãî õàðàêòåðó.
Ñïèñîê íàóêîâèõ ³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ðîá³ò ï³äïèñóº àâòîð ðîá³ò, äîñòîâ³ðí³ñòü
ñïèñêó ï³äòâåðäæóþòü çàâ³äóâà÷ êàôåäðè (äèðåêòîð ³íñòèòóòó) ³ â÷åíèé ñåêðåòàð.

5.3. Âèòÿã ç òðóäîâî¿ êíèæêè ïðî ðîáîòó íà íàóêîâèõ ³ ïåäàãîã³÷íèõ ïîñàäàõ.
Âèòÿã ç òðóäîâî¿ êíèæêè âèäàºòüñÿ ïðåòåíäåíòó çà éîãî âèìîãîþ â³ää³ëîì êàäð³â ³
çàñâ³ä÷óºòüñÿ íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó êàäð³â òà â÷åíèì ñåêðåòàðåì.

5.4. Êîï³¿ äèïëîì³â òà àòåñòàò³â ïðî íàóêîâ³ ñòóïåí³ òà â÷åí³ çâàííÿ çàñâ³ä÷óþòüñÿ ó
â³ää³ë³ êàäð³â.

5.5. Äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ï³äãîòîâêó ïðåòåíäåíòîì êàíäèäàò³â íàóê, ìîæóòü áóòè
ïîäàí³ ó ôîðì³ äîâ³äêè ç â³ää³ëó àñï³ðàíòóðè àáî ó âèãëÿä³ àâòîðåôåðàò³â çàõèùåíèõ
äèñåðòàö³é, äå çàçíà÷åíî ïð³çâèùå íàóêîâîãî êåð³âíèêà ÷è êîíñóëüòàíòà.
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5.6. Âèòÿã ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ êàôåäðè ïîâèíåí ì³ñòèòè ³íôîðìàö³þ ïðî ê³ëüê³ñòü
ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³ ïðàö³âíèê³â òà ¿õ çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü çà øòàòíèì ðîçïèñîì;
ðåçóëüòàòè îáãîâîðåííÿ ïðåòåíäåíò³â íà â÷åíå çâàííÿ ³ ð³øåííÿ ïðî ðåêîìåíäàö³þ
ùîäî ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ çà ðåçóëüòàòàìè òàºìíîãî ãîëîñóâàííÿ. Ïðîòîêîë
ï³äïèñóþòü çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ³ ñåêðåòàð.

5.7. Âèòÿã ³ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ Â÷åíî¿ ðàäè ³íñòèòóòó ïîâèíåí ì³ñòèòè ðåçóëüòàòè
îáãîâîðåííÿ êàíäèäàòóð ïðåòåíäåíò³â íà â÷åíå çâàííÿ ³ ð³øåííÿ çà ðåçóëüòàòàìè òàºìíîãî
ãîëîñóâàííÿ ïðî êëîïîòàííÿ ïåðåä Â÷åíîþ ðàäîþ Ïîë³òåõí³êè ùîäî ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî
çâàííÿ. Âèòÿã ï³äïèñóºòüñÿ ãîëîâîþ ðàäè ³íñòèòóòó òà ¿¿ ñåêðåòàðåì.

5.8. Äîâ³äêà (¿¿ ïðîåêò) çà â³äïîâ³äíîþ ôîðìîþ Àòåñòàö³éíî¿ êîëåã³¿ Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè
³ íàóêè îôîðìëÿºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì ï³ä êåð³âíèöòâîì ñåêðåòàðÿ Â÷åíî¿ ðàäè àáî
éîãî çàñòóïíèêà. Âñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ùî ïîäàºòüñÿ ïðî ïðåòåíäåíòà â  äîâ³äö³, ïîâèííà
áóòè â³äîáðàæåíà ó ïîäàíèõ àòåñòàö³éíèõ äîêóìåíòàõ.

           – âèòÿã ç íàêàçó ïðî çàòâåðäæåííÿ íàóêîâèì êåð³âíèêîì àñï³ðàíò³â;
          – âèòÿã ³ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ êàôåäðè ç ðåêîìåíäàö³ºþ ùîäî ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî

çâàííÿ (â îäíîìó ïðèì³ðíèêó);
            – âèòÿã ç ïðîòîêîëó çàñ³äàííÿ Â÷åíî¿ ðàäè ³íñòèòóòó ç êëîïîòàííÿì ïåðåä Â÷åíîþ

ðàäîþ Óí³âåðñèòåòó ùîäî ïðåäñòàâëåííÿ ïðåòåíäåíòà äî ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ
(â îäíîìó ïðèì³ðíèêó);

            – äîâ³äêà çà â³äïîâ³äíîþ ôîðìîþ Àòåñòàö³éíî¿ êîëåã³¿, ÿêà îôîðìëÿºòüñÿ ðàçîì ³ç
ñåêðåòàðåì Â÷åíî¿ ðàäè àáî éîãî çàñòóïíèêîì (ó òðüîõ ïðèì³ðíèêàõ).

4. ÏÎÐßÄÎÊ ÐÎÇÃËßÄÓ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ
ÍÀ ÏÐÈÑÂÎªÍÍß Â×ÅÍÈÕ ÇÂÀÍÜ

²í³ö³àòèâà ïðåäñòàâëåííÿ íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â äî ïðèñâîºííÿ â÷åíèõ
çâàíü âèõîäèòü, ÿê ïðàâèëî, â³ä çàâ³äóâà÷à êàôåäðè àáî áåçïîñåðåäíüî â³ä
ïðåòåíäåíò³â íà ïðèñâîºííÿ â÷åíèõ çâàíü çà óìîâè â³äïîâ³äíîñò³ ðåçóëüòàò³â ¿õíüî¿
ðîáîòè êðèòåð³ÿì, îçíà÷åíèì â ï.2.
Ïîäàëüøèé ïîðÿäîê àòåñòàö³éíîãî ïðîöåñó ïðåòåíäåíò³â íà ïðèñâîºííÿ â÷åíèõ çâàíü
òàêèé.

4.1. Îôîðìëåííÿ ïðåòåíäåíòîì êîðîòêîãî ³íôîðìàö³éíîãî çâ³òó çà ðåçóëüòàòàìè éîãî
ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî ôîðìè, ÿêó âèäàº â÷åíèé ñåêðåòàð. Çâ³ò ï³äïèñóþòü ïðåòåíäåíò,
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ³ äèðåêòîð ³íñòèòóòó.

4.2. Ðîçãëÿä êîðîòêîãî ³íôîðìàö³éíîãî çâ³òó ïðåòåíäåíòà íà çàñ³äàíí³ ðåêòîðàòó ç ìåòîþ
ïîïåðåäíüîãî óòî÷íåííÿ ï³äñòàâ, íà ÿêèõ ãðóíòóºòüñÿ ³í³ö³àòèâà ïðåäñòàâëåííÿ äî
â÷åíîãî çâàííÿ. Ðåêòîðàò äàº äîçâ³ë íà îôîðìëåííÿ ïðåòåíäåíòîì âñ³õ àòåñòàö³éíèõ
äîêóìåíò³â çã³äíî ç ï.3 àáî â³äìîâó â òàêîìó ç â³äïîâ³äíîþ ìîòèâàö³ºþ.

4.3. Ðîçãëÿä êàíäèäàòóðè íà ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ íà çàñ³äàíí³ êàôåäðè. Ó çàñ³äàíí³
êàôåäðè ç ïðàâîì âèð³øàëüíîãî ãîëîñó áåðóòü ó÷àñòü âñ³ âèêëàäà÷³ (â ò.÷. øòàòí³
ñóì³ñíèêè) ³ íàóêîâ³ ïðàö³âíèêè ÍÄË ïðè êàôåäð³. Ãîëîâóº íà çàñ³äàíí³ çàâ³äóâà÷
êàôåäðè àáî éîãî çàñòóïíèê. Êâîðóì íà çàñ³äàíí³ – íå ìåíøå â³ä 2/3 ñïèñêîâîãî
ñêëàäó ïðàö³âíèê³â.
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Íà çàñ³äàííÿ êàôåäðè ïðåòåíäåíò íà â÷åíå çâàííÿ ïîäàº òàê³ äîêóìåíòè: âèòÿã ç
òðóäîâî¿ êíèæêè ïðî ïåäàãîã³÷íèé ñòàæ, ñïèñîê íàóêîâèõ ³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ
ïðàöü, çâ³ò ïðî âèêîíàíó ðîáîòó çà îñòàíí³ ðîêè, à òàêîæ ìàòåð³àëè, ïîâ’ÿçàí³ ç
ïðîâåäåííÿì ïðåòåíäåíòîì â³äêðèòî¿ ëåêö³¿.
Ðåçóëüòàòè îáãîâîðåííÿ êàíäèäàòóðè íà ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ ïðîòîêîëþ-
þòüñÿ, à ïîçèòèâíå ð³øåííÿ ïðèéìàºòüñÿ çà ðåçóëüòàòàìè òàºìíîãî ãîëîñóâàííÿ,
ÿêùî çà ïðåòåíäåíòà ïðîãîëîñóâàëè íå ìåíøå â³ä 3/4 ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³.

4.4. Ðîçãëÿä êàíäèäàòóðè íà ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ íà çàñ³äàíí³ Â÷åíî¿ ðàäè
³íñòèòóòó.
Íà çàñ³äàííÿ ðàäè ïîäàþòüñÿ äîêóìåíòè, ïåðåë³÷åí³ â ï.4.3., à òàêîæ âèòÿã ç ïðîòîêîëó
çàñ³äàííÿ êàôåäðè ³ äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ï³äãîòîâêó ïðåòåíäåíòîì êàíäèäàò³â
íàóê (äëÿ ïîøóêóâà÷³â â÷åíîãî çâàííÿ ïðîôåñîðà). Â ðàç³ ïîòðåáè íà çàñ³äàííÿ
ðàäè ³íñòèòóòó ìîæå áóòè çàïðîøåíèì ïðåòåíäåíò íà ïðèñâîºííÿ â÷åíîãî çâàííÿ.
Ãîëîâà ðàäè çíàéîìèòü ïðèñóòí³õ íà çàñ³äàíí³ ÷ëåí³â ðàäè ç àòåñòàö³éíèìè
äîêóìåíòàìè, à ð³øåííÿ ïðî êëîïîòàííÿ ïåðåä Â÷åíîþ ðàäîþ Óí³âåðñèòåòó ùîäî
ïðåäñòàâëåííÿ ïðåòåíäåíòà äî â³äïîâ³äíîãî â÷åíîãî çâàííÿ âèíîñèòüñÿ çà
ðåçóëüòàòàìè îáãîâîðåííÿ ³ òàºìíîãî ãîëîñóâàííÿ. Ð³øåííÿ ââàæàºòüñÿ ïîçèòèâíèì,
ÿêùî çà íüîãî ïðîãîëîñóâàëè íå ìåíøå â³ä 3/4 ïðèñóòí³õ ÷ëåí³â ðàäè.

4.5. Ðîçãëÿä àòåñòàö³éíèõ ñïðàâ ïðåòåíäåíò³â äî â÷åíîãî çâàííÿ íà çàñ³äàíí³ Àòåñòàö³éíî¿
êîì³ñ³¿ Â÷åíî¿ ðàäè Óí³âåðñèòåòó.
Íà çàñ³äàííÿ Àòåñòàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ïîäàºòüñÿ ïîâíèé êîìïëåêò àòåñòàö³éíèõ äîêóìåíò³â
â³äïîâ³äíî äî ï.3. Àòåñòàö³éíà êîì³ñ³ÿ äåòàëüíî àíàë³çóº âñ³ ìàòåð³àëè ³ äîêóìåíòè
àòåñòàö³éíî¿ ñïðàâè êîæíîãî ïðåòåíäåíòà íà â÷åíå çâàííÿ ³ âèíîñèòü îñòàòî÷íå ð³øåííÿ
ïðî ïîäà÷ó àòåñòàö³éíèõ ñïðàâ íà ðîçãëÿä Â÷åíî¿ ðàäè Óí³âåðñèòåòó àáî ïðî â³äìîâó
â òàêîìó ç â³äïîâ³äíèì ìîòèâóâàííÿì.

5. ÂÈÌÎÃÈ ÄÎ ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â
ÀÒÅÑÒÀÖ²ÉÍÎ¯ ÑÏÐÀÂÈ

Äîêóìåíòè, íà îñíîâ³ ÿêèõ ôîðìóºòüñÿ àòåñòàö³éíà ñïðàâà ùîäî ïðèñâîºííÿ â÷åíèõ
çâàíü, ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè òàêèì âèìîãàì.

5.1. Çâ³ò ïðåòåíäåíòà ïðî âèêîíàíó ðîáîòó.
Ó ïèñüìîâîìó çâ³ò³ ïðî âèêîíàíó ðîáîòó ïðåòåíäåíòà íà â÷åíå çâàííÿ ïðîôåñîðà
(çà îñòàíí³ 5 ðîê³â) ³ äîöåíòà (çà îñòàíí³ 3 ðîêè) ïîäàþòüñÿ â³äîìîñò³:
–  ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè (íàçâè äèñöèïë³í, ÿê³ âèêëàäàº ïðåòåíäåíò, ¿õ îáñÿã â ãîäèíàõ
–  ëåêö³é, ïðàêòè÷íèõ ³ ëàáîðàòîðíèõ çàíÿòü, êóðñîâîãî ³ äèïëîìíîãî ïðîåêòóâàííÿ ³
ò.ä.; îö³íêà íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü çà ðåçóëüòàòàìè ¿õ êîíòðîëüíèõ â³äâ³äóâàíü ÷è àíêåòóâàííÿ
ñòóäåíò³â; íîâ³ íàâ÷àëüí³ êóðñè, ÿê³ ïðåòåíäåíò ï³äãîòóâàâ çà îñòàíí³é ÷àñ);
–  ç ìåòîäè÷íî¿ òà îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè (ï³äãîòîâêà ï³äðó÷íèê³â, ïîñ³á-
íèê³â, íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ðîçðîáîê, íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì íîâèõ êóðñ³â, ïîñòàíîâêà
íîâèõ ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò òà ³íñòðóêö³¿ äî íèõ, îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ìåòîäè÷íèõ
ñåì³íàð³â, çàñòîñóâàííÿ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ ³ ò.ä.);
–  ç íàóêîâî¿ ðîáîòè (òåìàòèêà íàóêîâèõ äîñë³äæåíü, ïóáë³êàö³¿, ó÷àñòü ó íàóêîâèõ
êîíôåðåíö³ÿõ, êåð³âíèöòâî íàóêîâèìè ñåì³íàðàìè, ï³äãîòîâêà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ
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êàäð³â (âêàçóþòüñÿ ïð³çâèùà ³ äàòà âèïóñêó êàíäèäàò³â íàóê), íàóêîâå êåð³âíèöòâî
àñï³ðàíòàìè, ó÷àñòü â ðîáîò³ ñïåö³àë³çîâàíèõ ðàä ç çàõèñòó äèñåðòàö³é òà ³í.);
–  ïðî ôîðìè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ (äå, êîëè áóâ íà ñòàæóâàíí³, ÔÏÊ, ñåì³íàð³
ïåäàãîã³÷íèõ çíàíü ³ ò.ä.).
Çâ³ò ï³äïèñóºòüñÿ ïðåòåíäåíòîì íà â÷åíå çâàííÿ ³ çàâ³äóâà÷åì êàôåäðè (äèðåêòîðîì
³íñòèòóòó,  ÿêùî ïðåòåíäåíò –  çàâ³äóâà÷ êàôåäðè).

5.2. Ñïèñîê íàóêîâèõ ³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèõ ðîá³ò. Ñïèñîê ñêëàäàºòüñÿ çà â³äïîâ³äíîþ
ôîðìîþ â õðîíîëîã³÷íîìó ïîðÿäêó ïóáë³êàö³é çà òàêèìè ðîçä³ëàìè:
–  íàóêîâ³ òà íàóêîâî-ìåòîäè÷í³ ðîáîòè, îïóáë³êîâàí³ äî çàõèñòó äèñåðòàö³¿;
–  íàóêîâ³ òà íàóêîâî-ìåòîäè÷í³ ðîáîòè, îïóáë³êîâàí³ ï³ñëÿ çàõèñòó äèñåðòàö³¿;
–  àâòîðñüê³ ñâ³äîöòâà ³ ïàòåíòè íà âèíàõîäè;
–  îñíîâí³ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷í³ ðîçðîáêè çà ïåð³îä ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè.
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ÏÎËÎÆÅÍÍß
ïðî ïî÷åñíîãî äîêòîðà ³ ïðîôåñîðà

 Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”

            Äàíå ïîëîæåííÿ ðåãëàìåíòóº ïðèñâîºííÿ çâàííÿ ïî÷åñíîãî (äîñòîéíîãî)
äîêòîðà ³ ïðîôåñîðà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”

(íàäàë³ – Óí³âåðñèòåò). Ïîëîæåííÿ ðîçðîáëåíå çã³äíî ç³ Ñòàòóòîì Óí³âåðñèòåòó
ç óðàõóâàííÿì äîñâ³äó çàðóá³æíèõ óí³âåðñèòåò³â.

ÇÀÃÀËÜÍ²   ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.        Â Óí³âåðñèòåò³ ïðèñâîþþòüñÿ íàéïî÷åñí³ø³ â³äçíàêè êîëåêòèâíîãî âèçíàííÿ îñîáëèâèõ
çàñëóã ãðîìàäÿí Óêðà¿íè òà ³íøèõ äåðæàâ â ðîçâèòêó äåìîêðàò³¿, íàóêè, êóëüòóðè,
îñâ³òè ó äâîõ íîì³íàö³ÿõ:

Doctor honoris causa (“äîñòîéíèé ÷åñò³ äîêòîðà”);
Ïî÷åñíèé  ïðîôåñîð.

2.      Ïî÷åñíå çâàííÿ Doctor honoris causa ïðèñâîþºòüñÿ âèäàòíèì ó÷åíèì, äåðæàâíèì ³
ãðîìàäñüêèì ä³ÿ÷àì, îðãàí³çàòîðàì âèùî¿ îñâ³òè, ä³ÿëüí³ñòü ³ çäîáóòêè ÿêèõ ìàþòü
âàãîìå çíà÷åííÿ:

•       äëÿ ðîçâèòêó ñâ³òîâî¿ öèâ³ë³çàö³¿, â òîìó ÷èñë³ íàóêè òà îñâ³òè;
•       äëÿ çðîñòàííÿ íàö³îíàëüíèõ áàãàòñòâ, ³íòåëåêòóàëüíîãî ïîòåíö³àëó ³ àâòîðèòåòó

Óêðà¿íè;
•       äëÿ ðîçâèòêó Óí³âåðñèòåòó ³ ï³äâèùåííÿ éîãî ïðåñòèæó.

3.      Çâàííÿ “Ïî÷åñíèé  ïðîôåñîð” ïðèñâîþºòüñÿ îñîáàì, ÿê³ ìàþòü âèçíàí³ â ³ñòîð³¿
ðîçâèòêó Óí³âåðñèòåòó äîñÿãíåííÿ â íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³é ä³ÿëüíîñò³, òà
â³äïîâ³äàþòü íèæ÷åâèêëàäåíèì âèìîãàì.

4.       Ïî÷åñí³ òèòóëè ïðèñâîþþòüñÿ çà ð³øåííÿì Â÷åíî¿ ðàäè Óí³âåðñèòåòó.
5.       Ïî÷åñíèé òèòóë â êîæí³é ç íîì³íàö³é ìîæå ïðèñâîþâàòèñÿ âïðîäîâæ íàâ÷àëüíîãî

ðîêó îäí³é àáî äâîì îñîáàì. Áóäü-ÿêà îñîáà ìîæå â³äçíà÷àòèñÿ ëèøå îäèí ðàç ³
ëèøå â îäí³é ç íîì³íàö³é.

ÂÈÌÎÃÈ  ÄÎ  ÊÀÍÄÈÄÀÒ²Â
ÄËß   Â²ÄÇÍÀ×ÅÍÍß   ÏÎ×ÅÑÍÈÌÈ   ÇÂÀÍÍßÌÈ

6.      Êàíäèäàòàìè äëÿ ïðèñâîºííÿ ïî÷åñíîãî çâàííÿ Doctor honoris causa ìîæóòü áóòè:
à)   âèçíàíèé â ñâ³ò³ â÷åíèé, ÿêèé ñïðèÿâ çàñíóâàííþ íîâîãî íàïðÿìó íàóêîâèõ

äîñë³äæåíü;
á)      â³äîìèé â Óêðà¿í³ äåðæàâíèé ÷è ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà

íà ðîçâèòîê íàóêè òà îñâ³òè ÷è ñïðèÿëà çðîñòàííþ ïðåñòèæó Óí³âåðñèòåòó òà
ï³äãîòîâö³ íàóêîâö³â ó â³äïîâ³äí³é ãàëóç³;

648



â)   ìåöåíàò, äîïîìîãà ÿêîãî º çíà÷íèì âíåñêîì â ðîçâèòîê ìàòåð³àëüíî¿ áàçè ³
ï³äâèùåííÿ ïðåñòèæó Óí³âåðñèòåòó;

ã)     îðãàí³çàòîð âèùî¿ îñâ³òè – êåð³âíèê àáî ïðåäñòàâíèê ì³æíàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿,
â³ò÷èçíÿíîãî ÷è çàðóá³æíîãî óí³âåðñèòåò³â, ì³í³ñòåðñòâ ÷è â³äîìñòâ, à òàêîæ

     äåðæàâíèõ óñòàíîâ òà êîðïîðàö³é – çàìîâíèê³â ³íòåëåêòóàëüíèõ ïîñëóã, ÿê³
ñïðèÿëè çíà÷íîìó çðîñòàííþ ïðåñòèæó Óí³âåðñèòåòó.

7.       Êàíäèäàòàìè äëÿ ïðèñâîºííÿ çâàííÿ “Ïî÷åñíèé ïðîôåñîð”  ìîæóòü áóòè:
à)   íàóêîâî-ïåäàãîã³÷í³ ïðàö³âíèêè Óí³âåðñèòåòó, ÿê³ ìàþòü ïåäàãîã³÷íèé ñòàæ

ðîáîòè ïîíàä  20 ðîê³â, íàóêîâèé ñòóï³íü, â÷åíå çâàííÿ ( ÿê ïðàâèëî, ïðîôåñîðà)
òà âèçíà÷í³ çàñëóãè;

á)   ïðàö³âíèêè ³íøèõ çàêëàä³â îñâ³òè Óêðà¿íè, íàóêîâèõ óñòàíîâ Íàö³îíàëüíî¿ òà
ãàëóçåâèõ àêàäåì³é íàóê (ìåäè÷íî¿,  àãðàðíî¿,  ïåäàãîã³÷íî¿,  ïðàâîâî¿), ãàëóçåâèõ
íàóêîâî-äîñë³äíèõ óñòàíîâ, à òàêîæ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè, îñîáëèâ³
çàñëóãè ³ ïðîôåñ³îíàë³çì ÿêèõ âèçíàí³ äåðæàâîþ (ä³éñí³ ÷ëåíè ³ ÷ëåíè-
êîðåñïîíäåíòè, ëàóðåàòè äåðæàâíèõ ³ ì³æíàðîäíèõ ïðåì³é, çàñëóæåí³ ä³ÿ÷³ òîùî)
³ ÿê³ ïîñò³éíî àáî ïåð³îäè÷íî çàëó÷àþòüñÿ äî íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³
â Óí³âåðñèòåò³;

â)    àâòîðèòåòí³ ä³ÿ÷³ íàóêè, îñâ³òè, êóëüòóðè çàðóá³æíèõ êðà¿í çà îñîáëèâèé âíåñîê
ó ðîçâèòîê Óí³âåðñèòåòó.

8.      Äî âèçíà÷íèõ çàñëóã íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íîãî ïðàö³âíèêà Óí³âåðñèòåòó íàëåæàòü:
à)   àâòîðñüêèé óêðà¿íîìîâíèé ï³äðó÷íèê ÷è ïîñ³áíèê (íàäàë³ – ï³äðó÷íèê) ç

íîâîââåäåíèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í, çàçíà÷åíèõ â äåðæñòàíäàðòàõ îñâ³òè, ÿêèé
ðåêîìåíäîâàíî Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè äëÿ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ;

á)     àâòîðñüêèé óêðà¿íîìîâíèé ï³äðó÷íèê, âèäàíèé çà ð³øåííÿì êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè;

â)    îðèã³íàëüí³ àâòîðñüê³ óêðà¿íîìîâí³ ìåòîäè÷í³ ðîçðîáêè,  ïðàêòèêóìè,  äèäàê-
òè÷í³ ³ ïðîãðàìí³ ìàòåð³àëè òîùî, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â ðÿä³ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â;

ã)     ï³äðó÷íèêè, íàïèñàí³ â ñï³âàâòîðñòâ³, ÿêùî â íèõ âèä³ëåí³ àâòîðñüê³ ÷àñòèíè ÷è
ðîçä³ëè;

ä)    íîâ³ ìåòîäè ³ ôîðìè íàâ÷àííÿ, ÿê³ íàáóâàþòü ïîøèðåííÿ â çàêëàäàõ îñâ³òè;
å)   íîâ³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ îñâ³òè ÷è íàâ÷àëüíèõ ïðîöåñ³â, ÿê³ çàïðîâàäæåí³ â

íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ³ ìàþòü ïîçèòèâí³ íàñë³äêè;
º)     ðîçðîáêà ³ ðåàë³çàö³ÿ îñâ³òí³õ ïðîãðàì ç ó÷àñòþ ³íîçåìíèõ îðãàí³çàö³é ³ íàâ÷àëü-

íèõ çàêëàä³â;
æ)  ñòâîðåííÿ íîâèõ íàâ÷àëüíèõ, íàóêîâî-íàâ÷àëüíèõ, âèðîáíè÷î-íàâ÷àëüíèõ

öåíòð³â, êîìïëåêñ³â òà ³íøèõ îðãàí³çàö³éíèõ ôîðì ³íòåãðàö³¿ îñâ³òè ç íàóêîþ òà
âèðîáíèöòâîì;

ç)    ï³äãîòîâêà âèêëàäà÷àìè-òðåíåðàìè âèäàòíèõ ñïîðñòìåí³â, êîìàíä íàö³îíàëüíî¿
ïåðøîñò³;

³)     ï³äãîòîâêà âèäàòíèõ íàóêîâö³â ³ ìèòö³â, àìàòîðñüêèõ êîëåêòèâ³â òîùî.

ÏÐÎÖÅÄÓÐÀ  ÏÐÈÑÂÎªÍÍß  ÏÎ×ÅÑÍÈÕ  ÇÂÀÍÜ

9.     ²í³ö³àòîðàìè ïðèñâîºííÿ ïî÷åñíèõ çâàíü ìîæóòü âèñòóïàòè ðåêòîð,  äèðåêòîð
³íñòèòóòó.

          ²í³ö³àòîð âíîñèòü ïðîïîçèö³þ (â ôîðì³ äîâ³äêè-ðåêîìåíäàö³¿) íà ðîçãëÿä Àòåñòàö³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ Óí³âåðñèòåòó çà ðåçóëüòàòàìè ïîïåðåäíüîãî (íåîô³ö³éíîãî) îáãîâîðåííÿ
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êàíäèäàòà ç ïðîâ³äíèìè ôàõ³âöÿìè ³ ïðåäñòàâíèêàìè ñòóäåíòñòâà â³äïîâ³äíîãî
ï³äðîçä³ëó Óí³âåðñèòåòó.

10.   Àòåñòàö³éíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷àº â³äïîâ³äí³ñòü ïðîïîçèö³¿ ôîðìàëüíèì âèìîãàì äî
êàíäèäàòà, ùî âèçíà÷åí³ äàíèì Ïîëîæåííÿì, ³ ïîâ³äîìëÿº Ãîëîâó Â÷åíî¿ ðàäè
Óí³âåðñèòåòó òà ³í³ö³àòîðà ïðî ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³¿.

11.   Ïðè ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàòàõ ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³¿ Àòåñòàö³éíà êîì³ñ³ÿ âèçíà÷àº
ïðîìîòîðà – îñîáó ÷è êîëåêòèâíèé îðãàí, ÿêèé:

à)    âèâ÷àº ãðîìàäñüêó äóìêó, óçàãàëüíþº ³íôîðìàö³þ ïðî ä³ÿëüí³ñòü êàíäèäàòà ³
ïðåäñòàâëÿº éîãî ñïðàâó íà ðîçãëÿä Â÷åíî¿ ðàäè Óí³âåðñèòåòó;

á)   íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îá’ºêòèâí³ñòü ³íôîðìàö³¿ ïðî äîñòî¿íñòâà òà ÿêîñò³
êàíäèäàòà.

12.     Êîëåêòèâíèì ïðîìîòîðîì ìîæå áóòè;
•      Â÷åíà ðàäà ³íñòèòóòó;
•       íàóêîâî-òåõí³÷íà ðàäà Óí³âåðñèòåòó;
•       ìåòîäè÷íà ðàäà Óí³âåðñèòåòó;
•      êîëåêòèâ íàâ÷àëüíîãî ï³äðîçä³ëó (êàôåäðè ÷è ³íñòèòóòó).

      Îäíîîñ³áíèì ïðîìîòîðîì ìîæå áóòè ïðîâ³äíèé â÷åíèé â ãàëóç³, ÿêà â³äïîâ³äàº
õàðàêòåðó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êàíäèäàòà, àáî ïðîðåêòîð Óí³âåðñèòåòó.

        Ïðåäñòàâëÿòè   ñïðàâó êàíäèäàòà äëÿ ïðèñâîºííÿ çâàííÿ “Ïî÷åñíèé ïðîôåñîð”
ìîæå   ëèøå êîëåêòèâíèé ïðîìîòîð.

13.   Êîëåêòèâíèé ïðîìîòîð â îñîá³ ãîëîâè â³äïîâ³äíî¿ ðàäè ÷è êåð³âíèêà ï³äðîçä³ëó
ïðåäñòàâëÿº ³ çàõèùàº ñïðàâó êàíäèäàòà íà çàñ³äàíí³ Â÷åíî¿ ðàäè Óí³âåðñèòåòó ïðè
íàÿâíîñò³ ïîçèòèâíîãî êîëåêòèâíîãî ð³øåííÿ (çàñ³äàííÿ ðàäè ÷è çáîð³â êîëåêòèâó).

14.      Ó çàñ³äàíí³ Â÷åíî¿ ðàäè Óí³âåðñèòåòó ïðè ðîçãëÿä³ ñïðàâè êàíäèäàòà ìîæóòü áðàòè
ó÷àñòü ç äîðàä÷èì ãîëîñîì îñîáè, ÿê³ º éîãî ñîðàòíèêàìè ÷è ïîì³÷íèêàìè àáî
ïðàöþþòü ç íèì â îäíîìó êîëåêòèâ³.

ÂØÀÍÓÂÀÍÍß  Â²ÄÇÍÀ×ÅÍÈÕ  ÎÑ²Á

15.     Îñîá³, ÿê³é ïðèñâîºíî ïî÷åñíå çâàííÿ, âðó÷àºòüñÿ Äèïëîì (ôîðìà äîäàºòüñÿ) ³ ìàíò³ÿ.
16.      Âðó÷åííÿ Äèïëîìà ³ ìàíò³¿ â³äáóâàºòüñÿ óðî÷èñòî íà ðîçøèðåíîìó çàñ³äàíí³ Â÷åíî¿

ðàäè àáî íà Êîíôåðåíö³¿ òðóäîâîãî êîëåêòèâó Óí³âåðñèòåòó. Ëàóðåàòó ïî÷åñíîãî
çâàííÿ íàäàºòüñÿ ñëîâî äëÿ ³íàâãóðàö³éíî¿ ïðîìîâè.

17.     Îñîáà, ÿê³é ïðèñâîºíî ïî÷åñíå çâàííÿ, ìàº ïðàâî áðàòè ó÷àñòü ó çàñ³äàíí³ Â÷åíî¿
ðàäè Óí³âåðñèòåòó òà ³íøèõ çàãàëüíîóí³âåðñèòåòñüêèõ àêö³ÿõ.

18.    Îñîá³, ÿê³é ïðèñâîºíå ïî÷åñíå çâàííÿ, ãàðàíòóºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü îäèí ðàç íà ð³ê
âèñòóïàòè ïåðåä íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèìè ïðàö³âíèêàìè ³ ñòóäåíòàìè Óí³âåðñèòåòó ç
äîïîâ³ääþ. Âñ³ âèòðàòè ç îðãàí³çàö³¿ òàêîãî çàõîäó áåðå íà ñåáå Óí³âåðñèòåò.

19.   Êîðîòêà äîâ³äêà ïðî â³äçíà÷åíèõ îñ³á òà ¿õ ôîòîêàðòêè ïîäàþòüñÿ â Êíèç³
³ñòîð³¿ (ë³òîïèñ³) Óí³âåðñèòåòó, ÿêà çáåð³ãàºòüñÿ â ìóçå¿.

20.      ²íôîðìàö³ÿ      ïðî     â³äçíà÷åíèõ    îñ³á    ïóáë³êóºòüñÿ    íà    ïåðø³é    ñòîð³íö³ áàãàòî-
òèðàæíîãî âèäàííÿ Óí³âåðñèòåòó.
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ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ, 
НАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ І ДОКТОРАНТІВ 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ  
Тимчасове положення про матеріальне стимулювання науково-педагогічних, 

педагогічних, наукових,  інженерно-технічних працівників  та докторантів 
Національного університету “Львівська політехніка” (далі – Положення) 
розроблене згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 790 від 22 серпня 
2005 р., наказом МОН України № 557 від 26 вересня 2005 р., іншими 
нормативно-правовими актами України та Статутом Національного університету 
“Львівська політехніка”. 

Метою Положення є посилення педагогічної, наукової та творчої активності науково-
педагогічних, педагогічних, наукових, інженерно-технічних працівників (далі – 
Працівників) та докторантів Національного університету “Львівська політех-
ніка”, зокрема: 
− підвищення професійної майстерності; 
− розвиток наукових шкіл, підготовка науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації, підвищення науково-педагогічного потенціалу; 
− підготовка наукових та навчально-методичних розробок;   
− впровадження наукових розробок у виробництво; 
− залучення коштів з альтернативних джерел фінансування; 
− розвиток матеріально-технічної бази; 
− покращення організації олімпіад, конкурсів, виставок, конференцій. 

2. ПОРЯДОК І ДЖЕРЕЛА  
МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ 

2.1. Положення визначає критерії та порядок матеріального стимулювання науково-
педагогічних, педагогічних, наукових,  інженерно-технічних працівників  та 
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докторантів Національного університету “Львівська політехніка”. Джерелом  
матеріального стимулювання є  кошти фонду оплати праці в межах його 
економії. 

2.2. Матеріальне стимулювання Працівників та докторантів університету здійс-
нюється шляхом преміювання, а також встановлення надбавок: 
 за високі досягнення у праці; 
 за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання); 
 за складність, напруженість роботи.  

2.3. Преміювання та встановлення надбавок здійснюються наказом Ректора, як 
правило, за критеріями, наведеними у Додатку.  

2.4. Розмір надбавок визначається Ректором індивідуально, а їх сума ( ∑
=

=
10

1i
iKН ), як 

правило, не може перевищувати:  
 для доктора наук або професора, кандидата наук – 150 % посадового окладу; 
 для кандидата наук – 110 %  посадового окладу; 
 для інших працівників – 75 %  посадового окладу. 

2.5. Питання про преміювання та/або встановлення надбавок до посадових окладів 
Працівникам та докторантам порушується поданням (окремо на кожного 
працівника та докторанта ) завідувачів кафедр, керівників тем на ім’я Ректора. 
Подання на преміювання та/або встановлення надбавок візуються директором 
навчально-наукового інституту та погоджуються з вченим секретарем науково-
дослідної частини і фінансово-економічною службою університету.  

2.6. Преміювання та встановлення надбавок здійснюються за результатами 
календарного року; подання порушуються на початку наступного календарного 
року. Премія може бути виплачена поетапно за згодою Працівника.  

2.7. Якщо Працівник зарахований для виконання робіт за кількома темами підрозділу, 
то за один робочий місяць він може отримувати надбавки (за високі досягнення у 
праці, виконання особливо важливої роботи, складність і напруженість роботи) 
лише в межах фонду заробітної плати з фактично отриманих коштів за темами. 

2.8. Якщо в контракті за наймом на роботу Працівника передбачено виплату надбавок 
та/або доплат у максимальному розмірі, може додатково застосовуватись 
одноразове  преміювання.  

2.9. Премія або надбавка не надається Працівникові, якщо певний вид робіт, 
зазначений у Додатку цього Положення,  передбачений   контрактом за наймом 
на роботу. 

2.10. У випадку невиконання чи недобросовісного виконання працівником універ-
ситету своїх обов’язків питання про встановлену надбавку та її розмір може бути 
переглянуте. 
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Додаток 1 
 

Критерії для преміювання та встановлення надбавок 
(за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи  

 (на термін її виконання); за складність, напруженість роботи), 
граничні  розміри премій та щомісячних надбавок, терміни дії надбавок 

 
1.  Захисти дисертаційних робіт працівниками Львівської політехніки: 

– захист докторської дисертації  у віці:  
• до 35 років – виплачується премія розміром до 10 посадових окладів. 

Виплата здійснюється щоквартально протягом року однаковими сумами; 
• від 35 до 50 років – виплачується премія розміром до 5 посадових окладів. 

Виплата здійснюється щоквартально протягом півроку однаковими 
сумами; 

• від 50 років – виплачується премія розміром до 3 посадових окладів. 
У випадку використання працівником для підготовки докторської дисертації навчання 

в докторантурі, творчої відпустки чи переходу на посаду старшого наукового 
співробітника і захисту дисертації після встановленого терміну розмір премії 
зменшується на 10%. 
– захист кандидатської дисертації: 

• під час навчання в аспірантурі – виплачується премія розміром до 2,5  
посадового окладу (першого); 

• у віці до 30 років – премія розміром до 1,2 посадового окладу. 
 

2.  Підготовка висококваліфікованих наукових кадрів : 
– науковому консультанту працівника університету, який представив у 
спеціалізовану вчену раду докторську дисертацію, встановлюється надбавка 
терміном на 1 рік. Розмір надбавки залежить від віку дисертанта на момент 
представлення дисертації і дорівнює: 
• до 50 %  посадового окладу – представлення дисертації у віці до 35 років  

(параметр К1); 
• до 35 % посадового окладу – від 35 до 50 років  (параметр К2); 
• до 20 % посадового окладу –  від 50 років  (параметр К3). 

– науковому керівнику аспіранта, який представив у спеціалізовану вчену раду 
дисертацію під час навчання в аспірантурі, встановлюється надбавка терміном 
на 1 рік.  Розмір надбавки (параметр К4) –  до 30 % посадового окладу. 

 
3. Опублікування наукових статей у наукових виданнях, що входять до 

міжнародних науковометричних баз даних (SCOPUS, Webometrics та ISI 
Master Journal List). Наукова стаття повинна бути присутньою у вказаних базах 
даних і кваліфікуватися ними саме як стаття, а не огляд або лист. До подання 
необхідно додати копію статті.  
− одна публікація протягом року – премія у розмірі до 2 посадових окладів; 
− дві публікації протягом року – премія у розмірі до 4 посадових окладів; 
− більше двох публікацій протягом року – премія у розмірі до 6 посадових 
окладів; 
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У разі написання статті авторським колективом розмір премії для кожного зі 
співавторів встановлюється відповідно до його участі у підготовці матеріалу 
(згідно з довідкою про творчий внесок).  
За статті, в оригіналі опубліковані іноземною мовою (а не перекладені журналом 
з української чи російської), встановлюється премія з коефіцієнтом 1,25. 

 
4. Внесення наукового журналу до бази даних SCOPUS. Головному (від-

повідальному) редактору, заступнику головного редактора та відповідальному 
секретареві, які є працівниками Львівської політехніки,  виплачується премія в 
розмірі до 5 посадових окладів кожному. 

 
5. Підготовка навчально-методичних та наукових розробок: 

− видання монографії за рішенням Вченої ради університету (обсягом не 
менше, ніж 10 обліково-видавничих аркушів) чи підручника з грифом 
Міністерства освіти і науки України. Розмір премії становить до 12 
мінімальних заробітних плат на весь авторський колектив; 

− видання навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки 
України. Розмір премії становить до 10 мінімальних заробітних плат на весь 
авторський колектив. 

− розроблення і встановлення на сервері віртуального навчального середовища 
повного комплекту електронного методичного забезпечення навчальної 
дисципліни (робоча програма, конспект лекцій, тести, методичні вказівки до 
робіт за робочою програмою). Розмір премії становить до 4 мінімальних 
заробітних плат на весь авторський колектив. 

Премія розподіляється між Працівниками згідно з довідкою про творчий внесок.  
 

6. Здобуття премій та нагород переможців міжнародних та всеукраїнських 
виставок та ярмарків. Розмір премії становить до 5 мінімальних заробітних 
плат на весь колектив розробників експонату. (До подання необхідно додати 
копію диплома). 

 
7. Здобуття міжнародних навчальних або наукових грантів (крім індивіду-

альних грантів та стипендій на стажування) (параметр К5). Надбавка 
встановлюється керівнику гранта на час його дії, але не більше ніж на 1 рік.. 
Розмір надбавки – до 25% посадового окладу. 

 

8. Підготовка студентів,  аспірантів – переможців та призерів всеукраїнських 
олімпіад та конкурсів. (параметр К6). Надбавка встановлюється терміном на 1 
рік: 
− 1–2 студенти – до 10% посадового окладу; 
− 3 і більше студентів – до 15% посадового окладу. 

За підготовку призера міжнародної олімпіади чи конкурсу встановлюється додаткова 
надбавка розміром до 30% посадового окладу.  (До подання необхідно додати 
копію диплома). 
 

9. Викладання лекційних курсів зі спеціальних дисциплін англійською мовою (на 
період читання курсу) (параметр К7). Розмір надбавки – до 15% посадового 
окладу. 
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10. Проведення ефективної організаційно-методичної роботи завідувачами 
кафедр (за рейтингом кафедр) (параметр К8). Термін дії надбавки – 6 місяців. 
Подання подається після встановлення рейтингу. Розмір надбавки за: 
− I місце – до 25 % посадового окладу; 
− II місце – до 20 % посадового окладу; 
− III місце – до 15 % посадового окладу. 

 
11. Створення матеріально-технічної бази за рахунок спонсорських коштів 

(параметр К9). Термін дії надбавки – 1 рік. 
На суму до 10000 грн. – до 10 % посадового окладу; 
На суму понад 10000 грн. – до 20 % посадового окладу. 

 
12. Результативність виступів студентів на спортивних змаганнях (чемпіонат 

регіону, чемпіонат України) (параметр К10) Термін дії надбавки – 1 рік: 
– за підготовку призерів універсіади України або чемпіонату України: 

 I місце – до 30 % посадового окладу; 
 II місце – до 25 % посадового окладу; 
 III місце – до 15 % посадового окладу; 
– за підготовку: 
 майстра спорту міжнародного класу – до 50% посадового окладу;  
 майстра спорту – до 30% посадового окладу. 
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Додаток 2 
 

 
Ректору 
Національного університету 
“Львівська політехніка” 
проф. ___________________ 
завідувача кафедри 
__________________________ 

 
 
 

ПОДАННЯ 
 

Згідно з Тимчасовим положенням про матеріальне стимулювання науково-
педагогічних, педагогічних, наукових та інженерно-технічних працівників і 
докторантів Національного університету “Львівська політехніка” прошу преміювати 
(встановити надбавку) [далі вказати прізвище, ім’я та по батькові повністю] за 
[зазначити підставу для преміювання чи встановлення надбавки та/або пункт 
Додатку 1 до Тимчасового положення]. 
  
 
 
 
 
Завідувач кафедри    [прізвище та ініціали] 
 
[Віза директора інституту] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У випадку подання на встановлення надбавки згідно з п.3 (опублікування наукових ста-
тей у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях), п.5 (підготовка навчально-методичних та 
наукових розробок) та п.6 (здобуття премій та нагород переможців міжнародних та 
всеукраїнських виставок та ярмарків) Додатка 1 до Тимчасового положення необхідно вказати 
дольову участь авторів у підготовці матеріалів [творчий внесок у відсотках] 
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ  
ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ 

ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНІХ РЕЙТИНГІВ   

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
1.1. Положення про оцінювання роботи науково-педагогічних працівників кафедри 

(надалі – викладачі) та визначення їхніх рейтингів (надалі – Положення) 
розроблене з метою: 
− забезпечення прозорості та об’єктивності оцінювання роботи викладачів 

Національного університету “Львівська політехніка” (надалі – Університет); 
− підвищення ефективності та результативності професійної роботи 

викладачів; 
− забезпечення змагальності і здорової конкуренції між працівниками кафедри. 

1.2 Це положення призначене для керівників навчальних підрозділів Університету та 
викладачів. 

1.3. У цьому Положенні використано такі скорочення: 
ВАК – Вища атестаційна комісія України; 
ДАК – Державна акредитаційна комісія; 
ДЕК – Державна екзаменаційна комісія; 
ККР – комплексні контрольні роботи; 
МКР – модульні контрольні роботи; 
МОНмолодьспорт України – Міністерство освіти і науки, молоді  
та спорту України; 
НДДКР – науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи; 
НДЧ – науково-дослідна частина; 
НМК – навчально-методична комісія; 
ННІ – навчально-науковий інститут; 
ОКР – освітньо-кваліфікаційний рівень; 
ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика; 
ОПП – освітньо-професійна програма; 

ПВС – професорсько-викладацький склад. 
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2. ПОРЯДОК ПЛАНУВАННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОБОТИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХНІХ РЕЙТИНГІВ 
2.1. Робочий час викладачів вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації 

(відповідно до “Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ”, 
затвердженого наказом Міністерства освіти України № 161 від 02.06.1993 р.) 
визначається обсягом їхньої навчальної, методичної, наукової та організаційної 
робіт.  

2.2. Для планування й оцінювання обсягу роботи, виконаної викладачем, в 
Університеті використовують норми на навчальну роботу, які затверджені 
Міністерством освіти і науки України (наказ № 450 від 07.08.2002 р.), та норми 
на методичну, наукову й організаційну роботу, ухвалені Вченою радою 
Університету (додаток А). 

2.3. Норми на виконання робіт, не зазначених в додатку А, визначає завідувач 
кафедри.  

2.4. Навантаження викладача (Н) за всіма видами робіт на навчальний рік 
обчислюють за формулою: 

,ННННН оргндмн +++=                                         (1) 
де Нн, Нм, Ннд, Норг – навантаження викладача на виконання навчальної, методичної, 

наукової та організаційної робіт відповідно, в балах. 
2.5. Викладач на початку навчального року самостійно планує виконання кожного з 

видів робіт на навчальний рік та фіксує планові види і обсяги робіт в своєму 
індивідуальному плані. Сумарна кількість балів на виконання всіх видів робіт на 
одну ставку повинна становити не менше 1548 балів на навчальний рік. 

2.6. Для коректності розрахунків приймається, що обсяг навчального навантаження 
викладача у годинах дорівнює такому ж значенню у балах. 

2.7. Працівники, в яких за умовами контракту знижене навчальне навантаження, під 
час підрахунку балів показник Нн прирівнюють до середнього навантаження по 
кафедрі.  

2.8. В кінці навчального року викладач записує в своєму індивідуальному плані 
фактичні обсяги виконаних робіт та визначає результативність своєї роботи за 
формулою 
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де Нфні, фмі, фнді, форгі – фактичні значення виконаної викладачем навчальної, методичної, 
наукової та організаційної робіт відповідно, в балах; і ... n – кількість видів 
виконаних робіт; k – коефіцієнт коригування навантаження викладача. Для 
викладачів, які пропрацювали повний навчальний рік на одну ставку ПВС, 
коефіцієнт k дорівнює 1. Для інших викладачів коефіцієнт k розраховують за 
формулою 

∑
⋅

=
=

m

j

jj МС
k

1 10
,                                                    (3) 

де Cj – величини ставок (0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5 тощо), виділених викладачу за 
різними штатними розписами ПВС; j ... т – кількість штатних розписів, за якими 
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може бути працевлаштований викладач (основний штатний розпис, штатний 
розпис інституту дистанційного навчання, інституту післядипломної освіти 
тощо); Мj – кількість фактично відпрацьованих у навчальному році місяців за j-
им штатним розписом (приймається, що викладач упродовж навчального року 
працює 10 місяців). 

Наприклад:  
1) якщо викладач упродовж навчального року виконував навчальне навантаження на 

одну повну ставку за основним штатним розписом і на 0,25 ставки за штатним 
розписом інституту дистанційного навчання, то 251

10
102501 ,),(k =

⋅+
= ; 

2) якщо викладач упродовж навчального року виконував навчальне навантаження за 
основним штатним розписом на 1,25 ставки і 5 місяців за штатним розписом 

інституту післядипломної освіти на 0,25 ставки, то 3751
10

525010251 ,,,k =
⋅+⋅

= ; 

3) якщо викладач виконував навчальне навантаження:  
а) за основним штатним розписом (бюджет) на 0,5 ставки упродовж навчального року,  
б) за основним штатним розписом (комерція) упродовж 7 місяців на 0,25 ставки, 
в) за штатним розписом інституту післядипломної освіти упродовж 4 місяців на 0,25 

ставки, то  

775,0
10

425,0725,0105,0
=

⋅+⋅+⋅
=k . 

2.9. На підставі показників результативності роботи викладачів формується їхній 
кафедральний рейтинг. 

2.10. Інформацію про результативність роботи викладачів і їхні рейтинги розглядають 
на останньому в навчальному році засіданні кафедри та фіксують у протоколі 
засідання за формою, наведеною в додатку Б. 

2.11. Інформація щодо результатів оцінювання роботи викладачів може бути 
використана під час розподілу навчального навантаження викладача на новий 
навчальний рік, під час участі в конкурсі на заміщення вакантних посад, 
прийняття рішення щодо продовження (визначення терміну) трудових відносин, 
для матеріального і морального стимулювання. 
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Додаток А 
Нормативна кількість балів  

для планування та оцінювання роботи викладачів 
Таблиця А1 

Нормативна кількість балів на навчальну роботу 

№ 
з/п Вид роботи 

Нормативне 
значення 
(Нн), бал 

Примітка 

1 2 3 4 
Проведення аудиторних занять:   
– лекцій, практичних та семінарських занять; 1 за академічну годину 

1 

– лабораторних занять, комп’ютерного 
практикуму, занять з іноземної мови 1 

за академічну годину на 
півгрупу, якщо чи-
сельність студентів в ака-
демгрупі більша за 15 

2 Проведення консультацій з навчальних 
дисциплін протягом семестру 6 % 

на навчальну групу1 
(25 студентів), від обсягу 
годин модуля (навчальної 
дисципліни) 

3 Проведення консультацій до екзамену 
(вступних випробувань, ректорського 
контролю, державного екзамену, вивчення 
дисципліни вдруге) 

2 на навчальну групу 

Перевірка і приймання:  
– модульних (рубіжних) контрольних робіт, 
робіт ректорського контролю, ККР з фахових 
дисциплін; 

0,25 

– розрахунково-графічних, графічних робіт;  0,5 
– індивідуальних завдань, рефератів, 
перекладів, аналітичних оглядів тощо; 0,25 

4 

– домашніх контрольних робіт 0,33 

за одну роботу студента 

Керівництво і приймання захисту:  на одного студента 
1,75 керівнику – курсових робіт із навчальних дисциплін 

науково-природничого циклу; 0,25 члену комісії 
2,67 керівнику – курсових робіт із навчальних дисциплін 

професійної та практичної підготовки  
(ІІ–ІІІ курси); 0,33 члену комісії 

3,67 керівнику 

5 

– курсових проектів із навчальних дисциплін 
професійної та практичної підготовки  
(IV–V курси) 0,33 члену комісії 

6 Проведення контрольного заходу 2 на навчальну групу 

0,33 в усній формі на одного 
студента 

7 Проведення семестрового екзамену 

2 
додатково на навчальну 
групу у разі письмової 
форми проведення 

                                                
1 Нормативна чисельність студентів академічної групи становить: 25 осіб – ОКР „бакалавр”, 

15 осіб – ОКР „магістр”. 
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Продовження таблиці А1 
 

1 2 3 4 
Керівництво практикою:   
– навчальною, виробничою; 6 за робочий день на групу 

8 

– науково-дослідною, переддипломною тощо 1 за тиждень на кожного 
студента 

9 Проведення державних екзаменів 0,5 на одного студента – 
кожному члену ДЕК 

Керівництво, консультування, рецензування і 
проведення захисту дипломних проектів 
(робіт) 

  

20 керівнику і 
консультантам 

2 рецензенту 

– ОКР “бакалавр”; 

0,5 голові і кожному члену 
ДЕК 

24 керівнику і 
консультантам 

3 рецензенту 

– ОКР “спеціаліст”; 

0,5 голові і кожному члену 
ДЕК 

30 керівнику і 
консультантам 

4 кожному з рецензентів 

10 

– ОКР “магістр” 

0,5 голові і кожному члену 
ДЕК 

11 Рецензування рефератів при вступі до 
аспірантури і складанні кандидатських 
екзаменів 

3 за один реферат 

12 Проведення вступних екзаменів до 
аспірантури та кандидатських екзаменів 2 на одну особу – кожному 

з екзаменаторів 
13 Керівництво аспірантами (до 3 років) 100 щороку 
14 Керівництво здобувачами (до 5 років) 50 щороку 
15 Наукове консультування докторантів (до 3 

років) 100 щороку 

16 Керівництво стажуванням викладачів 
8 

на одного стажиста за 
один місяць, але не 
більше 30  на рік 

Перескладання:   
– екзаменів; 0,33 

17 

– заліків 0,25 

кожному члену комісії на 
одного студента (за 
фактом) 
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Таблиця А2 

Нормативна кількість балів на методичну роботу 

№ 
з/п Вид роботи 

Нормативне 
значення 
(Нм), бал 

Примітка 

1 2 3 4 
Розроблення (перероблення):   
– навчальних та робочих навчальних планів; 50 (10) 2 
– робочих програм навчальних дисциплін, 
практик, опису модулів тощо; 20 (5) 

1 

– інформаційних пакетів ННІ 40 (10) 

на всіх співавторів 

Підготовка до навчальних занять:  
а) лекцій:  
– бакалаври; 1,2 
– спеціалісти; 1,3 
– магістри; 1,5 
– аспіранти, слухачі підвищення кваліфікації 1,75 

2 

б) групових занять 0,5 

на одну годину занять;  
при проведенні занять 
з навчальної 
дисципліни уперше Нм 
збільшується удвічі 

Написання і підготовка до видання 
(перевидання):  

– конспектів лекцій; 20 (10) 
– методичних матеріалів до лабораторних 
занять, курсового та дипломного 
проектування, практик і самостійної роботи 
студентів; 

20 (10) 

– методичних матеріалів до написання 
контрольних робіт (для студентів денної та 
заочної форм навчання) 

20 (10) 

3 

– методичних матеріалів до семінарських та 
практичних занять 10 (5) 

за один друкований 
аркуш на всіх 
співавторів  

4 Розміщення у ВНС комплекту електронного 
методичного забезпечення навчальної 
дисципліни 

50 (10) за одну навчальну 
дисципліну 

5 Розроблення (удосконалення) дидактичних 
матеріалів до практичних занять 5(2) на одне заняття усім 

розробникам 
6 Розроблення (удосконалення) дидактичного та 

методичного забезпечення дистанційних 
курсів  50 (20) 

за частку, що 
забезпечує одну 
годину навчання на 
усіх розробників3 

7 Розроблення і постановка лабораторних робіт 
50 (5) на одну роботу на всіх 

співавторів 
8 Розроблення  наочних навчальних посібників 

(схем, діаграм, слайдів тощо) 3 (2) на одне заняття на всіх 
співавторів 

 
                                                

2 Далі у дужках надані показники щодо перевидання, оновлення, перероблення, 
удосконалення тощо. 

3 Тут і далі розподіл балів здійснюється пропорційно особистим внескам співавторів за 
рішенням колективу розробників (кафедри). 
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Продовження таблиці А2 
 

1 2 3 4 
9 Розроблення інтерактивних методів навчання 

(кейсів, ділових і рольових ігор, ситуаційних 
вправ) 

20 (5) на одне заняття на всіх 
співавторів 

Складання (удосконалення):    
– завдань для модульного контролю; 13 (3) 
– комплекту завдань з розрахункових робіт; 

20 (5) 

– комплекту екзаменаційних білетів та 
завдань; 10 (2) 

– комплекту контрольних завдань з навчальної 
дисципліни; 20 (10) 

– пакета ККР (для оцінювання залишкових 
знань студентів); 30 (10) 

– комплекту контрольних завдань із вступних 
випробувань на навчання за ОКР “спеціаліст”, 
“магістр”; 

30 (10) 

10 

– конкурсних завдань до студентських 
олімпіад 40 (20) 

на всіх співавторів 

11 Підготовка та проведення навчальних 
семінарів для зовнішніх слухачів 10 за одну годину 

12 Підготовка доповіді і виступ на методичному 
семінарі кафедри 7 за один виступ 

13 Рецензування та експертиза навчально-
методичних матеріалів 2 за один др. арк. 

14 Проведення експертизи конкурсних 
дипломних проектів і робіт 2 за один проект 

(роботу) 
15 Загальне керівництво магістерською 

програмою 30 
щорічно за кожну 
програму 
(спеціальність) 

16 Взаємне відвідування занять, відвідування 
відкритих занять за фактом не більше ніж10 на 

семестр 
17 Підготовка матеріалів щодо ліцензування, 

акредитації спеціальності 100 на всіх розробників 

18 Стажування  
70 

за місяць перебування 
на стажуванні (за 
наявності звіту) 

19 Підвищення кваліфікації кількість балів = 
кількості годин, 
що зазначені в 
документі 

відповідно до 
сертифікату чи іншого 
документу 

20 Участь у роботі робочих груп та науково-
методичних семінарів, які організовуються 
МОНмолодьспорт України  

6 за день роботи (за 
наявності документів) 

21 Розроблення сайту Університету, кафедри 80 
22 Підтримка WEB-сторінок кафедри 30 

на всіх розробників 
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Таблиця А3 
Нормативна кількість балів на наукову роботу 

№ 
з/п Вид роботи 

Нормативне 
значення 
(Ннд), бал 

Примітка 

1 2 3 4 
Виконання НДДКР:   
– підготовка матеріалів на отримання 
фінансування та тендерної пропозиції на 
виконання НДДКР 

100 на всіх 
розробників 

– проведення досліджень і розробок за заявками та 
замовленнями підприємств, організацій, 
міністерств, відомств тощо 

200 на всіх 
розробників 

1 

– виконання робіт за міжнародними контрактами 200 на всіх 
розробників 

Обсяг виконаних науково-дослідних робіт:   
а) держбюджетних 

2 

б) госпдоговірних 
с ⋅ 8 

де с – частка 
ставки в НДЧ 

за робочий день  

Підготовка до захисту та захист докторської 
дисертації4   

– дисертант 300 за фактом 
захисту  

3 

– науковий консультант 75 за фактом 
захисту 

Підготовка до захисту та захист кандидатської 
дисертації5   

– дисертант 200 за фактом 
захисту 

4 

– науковий керівник6 100 за фактом 
захисту 

5 Здача кандидатських іспитів 20 за один іспит 
Підготовка та видання (перевидання)    
– монографії, підручника 150 (50) 
– навчального посібника з грифом 
МОНмолодьспорт України 100 (35) 

6 

– навчального посібника без грифу 
МОНмолодьспорт України, словника, довідника 
тощо 

80 (25) 

за одне видання 
на всіх авторів 

Підготовка та видання наукової статті у:  
– міжнародних наукових журналах 
“Філадельфійського списку”; 80 

– інших міжнародних наукових журналах; 50 
– вітчизняних фахових виданнях; 40 
– збірниках наукових праць; 30 

7 

– інших виданнях 25 

за одну роботу на 
всіх авторів 

                                                
4 Крім докторантів. 
5 Крім аспірантів. 
6 За умови захисту під час навчання аспіранта бали подвоюються. 
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Продовження таблиці А3 

1 2 3 4 
Доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах 
із публікацією тез:  

– міжнародних; 20 

8 

– всеукраїнських 10 

за одну доповідь 
на всіх авторів 

9 Участь у роботі наукових конференцій, семінарів 
тощо 6 

за день роботи, 
але не більше ніж 
60 на рік  

10 Підготовка проекту міжнародного договору 100 на всіх авторів 
Підготовка і подання матеріалів на конкурс 
наукових робіт:  

– міжнародний; 40 

11 

– всеукраїнський  20 

на всіх авторів 

Підготовка запиту та отримання грантів, 
виконання пріоритетних наукових досліджень:  

– міжнародних; 150 

12 

– українських 50 

за грант на всіх 
авторів 

Оформлення заявки на отримання 
патенту/корисної моделі 30/15 13 

Отримання патенту/корисної моделі 20/10 
за останній рік 

14 Рецензування монографії, підручника, 
навчального посібника (лише з грифом 
МОНмолодьспорт України і представленням копії 
рецензії) 

2 за 1 друк. арк. 
праці 

15 Рецензування статей (з поданням копії рецензії) 3 за одну рецензію  
Рецензування дисертації, автореферату дисертації 
(за наявності підтвердження):  

– кандидатської; 10 

16 

– докторської 15 

за один відгук 

Опонування дисертацій:  
– кандидатських; 50 

17 

– докторських 80 

за одну 
дисертацію 

Серійне впровадження наукових:   
– розробок; 150 

18 

– рекомендацій 50 

на всіх авторів 
(за наявності 
акта) 

19 Науково-виробнича перевірка та 
експериментальне впровадження завершених 
наукових розробок 

30 
на всіх авторів 
(за наявності 
акта) 

Участь у наукових виставках досягнень науково-
технічного прогресу:  

– міжнародних; 50 
– всеукраїнських;  25 

20 

– регіональних 
10 

за кожний 
експонат на всіх 
авторів (за 
наявності 
диплома або 
іншого 
документа) 

21 Керівництво науково-дослідною роботою 
студентів з підготовкою: наукової статті; заявки на 
видачу охоронних документів, роботи на конкурс, 
доповіді на конференції тощо 

30 за один документ 
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Закінчення таблиці А3 

1 2 3 4 

20 на кожного 
студента у I етапі 

22 Підготовка студентів до участі у Всеукраїнських 
студентських олімпіадах  

40 
на кожного 
студента у 
II етапі 

23 Керівництво дипломним проектом (роботою), що 
подана на Всеукраїнський конкурс або отримала 
призове місце на університетському конкурсі 

15 за одну роботу 

24 Підготовка звіту про науково-дослідну роботу 
кафедри 15 за календарний 

рік 
25 Погодження звіту про науково-дослідну роботу 

кафедри в НДЧ 8 за календарний 
рік 

26 Захист звіту в НДЧ 3 за календарний 
рік 

 
Таблиця А4 

Нормативна кількість балів на організаційну роботу 

№ 
з/п Вид роботи 

Нормативне 
значення 
(Норг), бал  

Примітка 

1 2 3 4 
1 Робота в приймальній комісії 50 на навчальний рік 
2 Участь у профорієнтаційній роботі та 

доуніверситетській підготовці молоді, підготовці і 
проведенні учнівських олімпіад 

6 на день 
відрядження 

3 Робота в комісіях і робочих групах 
МОНмолодьспорт України, інших міністерств 6 

на одне засідання, 
але не більше за 50 
на рік 

4 Робота в складі ДАК, експертних радах (зокрема 
ВАК) та комісіях 6 

на одне засідання, 
але не більше за 50 
на рік 

5 Робота в спеціалізованих радах із захисту дисертацій 
4 

на одне засідання, 
але не більше за 50 
на рік 

6 Робота в науково-методичних, науково-технічних 
радах і комісіях Університету 4 

на одне засідання, 
але не більше за 30 
на рік 

7 Робота у складі Вчених рад Університету, ННІ 
3 

на одне засідання, 
але не більше за 30 
на рік у кожній раді 

8 Виконання обов’язків голови спеціалізованої Вченої 
ради 15 за 1 засідання ради 

9 Виконання обов’язків вченого секретаря 
спеціалізованої Вченої ради 12 за 1 засідання ради 

10 Виконання обов’язків вченого секретаря 
Університету 120 на рік 

11 Виконання обов’язків секретаря Вченої ради ННІ 60 на рік 
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Продовження таблиці А4 

1 2 3 4 
12 Робота в методичних радах і комісіях ННІ та кафедр 

3 
на одне засідання, 
але не більше за 30 
на рік у кожній раді 

Робота в експертних, конкурсних комісіях і робочих 
групах:   

– Університету; 
3 

на одне засідання, 
але не більше ніж 
60 на рік 

13 

– ННІ 
2 

на одне засідання, 
але не більше за 40 
на рік 

Організація та проведення    

300 

на всіх членів нау-
кового та орга-
нізаційного комі-
тетів при органі-
зації міжнародних 
заходів 

150 

на всіх членів нау-
кового та орга-
нізаційного комі-
тетів при орга-
нізації всеук-
раїнських заходів 

а) наукових конференцій, симпозіумів, семінарів 
тощо 

75 

на всіх членів нау-
кового та організа-
ційного комітетів 
при організації уні-
верситетських сту-
дентських заходів 

б) наукових семінарів згідно з планом НАН України   
– голові 10 на рік 

14 

– вченому секретарю семінару 5 на рік 
15 Організація та проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 

120 
на всіх 
організаторів за 
один захід 

16 Робота у редакційних колегіях наукових і науково-
методичних видань 10 на кожний випуск 

17 Робота з видання наукових і науково-методичних 
збірників 40 

редактору та його 
заступ-нику за 
кожний збірник  

18 Участь у засіданнях наукової ради, рад ННІ, засідань 
кафедри 2 

на одне засідання, 
але не більше ніж 
20 на рік у кожному 
рівні 

19 Участь у роботі ради молодих вчених 30 на рік 
20 Виконання обов’язків відповідального за наукову, 

методичну чи організаційну роботу кафедри 50 на рік 

21 Виконання обов’язків секретаря кафедри 50 на рік 
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Закінчення таблиці А4 
1 2 3 4 

22 Виконання обов’язків відповідального на кафедрі за 
розподіл навчального навантаження 50 на рік 

23 Виконання обов’язків відповідального на кафедрі за 
розподіл студентів 4 курсу на ОКР “спеціаліст”, 
“магістр” 

50 на рік 

24 Виконання обов’язків відповідального на кафедрі за 
попередній захист (нормоконтроль) дипломних 
проектів 

50 на рік 

25 Виконання обов’язків секретаря ДЕК 50 на рік 
26 Виконання обов’язків відповідального на кафедрі за 

післядипломну освіту та екстернат 50 на рік 

27 Виконання обов’язків відповідального на кафедрі за 
зв’язки з підприємствами, організацію та проведення 
практик 

50 на рік 

28 Виконання обов’язків відповідального на кафедрі за 
цивільну оборону, охорону праці та техніку безпеки 30 на рік 

29 Виконання обов’язків відповідального на кафедрі за 
зв’язок з бібліотекою 30 на рік 

30 Виконання обов’язків відповідального на кафедрі за 
оцінювання роботи викладачів та визначення їхніх 
рейтингів 

30 на рік 

31 Участь у розробленні і впровадженні системи 
управління якістю, вдосконаленні управління 
Університетом  

30 на рік 

32 Робота із працевлаштування випускників 50 на рік на випускову 
кафедру 

Виконання обов’язків відповідального за розвиток 
міжнародних зв’язків:  

– ННІ; 30 

33 

– кафедри 15 

на рік 

34 Участь у роботі групи радіаційної і хімічної розвідки 30 на рік 
35 Виконання обов’язків викладача-куратора  100 на рік 
36 Формування індивідуальних планів студентів 2 на одного студента 

групи на семестр 
37 Організація зв’язку кафедри з випускниками 20 на навчальний рік 
38 Проведення екскурсій студентів, концертів, 

театральних вистав тощо7 4 на один захід 

39 Організація і проведення культурно-пізнавальних 
заходів (лекцій, зустрічей тощо)7 10 

40 Організація, підготовка і проведення тематичного 
вечора зі студентами7 10 

на всіх 
організаторів на 
один захід 

41 Виконання обов’язків керівника студентського 
клубу за інтересами, гуртка, секції 75 

за наявності плану 
роботи та звіту, 
затвердженого 
проректором 

42 Підготовка, організація і проведення творчих 
конкурсів серед студентів 

25 
на всіх організа-
торів на один захід 

43 Естетичне оформлення кафедри, приміщень 10 на всіх виконавців 

                                                
7 Робота, що виконується викладачами, які не є кураторами. 
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Додаток Б 
Форма  

затвердження результатів оцінювання роботи викладачів 
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П
ос
ад
а 

С
та
ж

 н
ау
ко
во

-п
ед
аг
ог
іч
но
ї р
об
от
и,

 
ро
ки

 

Ч
ас
тк
а 
ст
ав
ки

 п
ро
ф
ес
ор
сь
ко

-
ви
кл
ад
ац
ьк
ог
о 
ск
ла
ду

, я
ка

 в
ид
іл
ен
а 

ви
кл
ад
ач
у 

Результативність 
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1      

2      

3      

4      

5      

...      
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ВІДЗНАКАМИ 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
1.1. Це положення регламентує процедуру представлення та проведення нагород-

ження відзнаками Національного університету “Львівська політехніка” (надалі – 
Університет). 

1.2. За досягнення у науковій, педагогічній та громадській роботі, сумлінну працю на 
благо Університету та заслуги перед ним передбачено відзнаки чотирьох рівнів: 
І рівень – подяка, оголошена наказом ректора (подяка Університету – додатки 1-3); 
ІІ рівень: 
– диплом Національного університету “Львівська політехніка” (надалі – 

диплом Університету – додатки 4–6); 
– цінний подарунок; 
ІІІ рівень: 
– грамота Національного університету “Львівська політехніка” (надалі – 

грамота Університету – додатки 7–9); 
– нагрудний знак університету з посвідченням; 
IV рівень – Почесна грамота Національного університету “Львівська політехніка” 

(надалі – Почесна грамота Університету – додатки 10–11). 
1.3. Нагородження відзнаками Університету здійснюється послідовно, починаючи з І 

або ІІ рівня. Нагородження відзнакою наступного рівня можливе, як правило, 
лише після нагородження відзнакою попереднього рівня і не раніше, ніж через 
рік. 

1.4. Особи, нагороджені дипломом (грамотою) Університету, знову можуть бути 
удостоєні цієї ж нагороди не раніше ніж через рік. 

1.5. Почесною грамотою Університету особа нагороджується лише один раз. 
1.6. Цінний подарунок та нагрудний знак університету з посвідченням є відзнаками 

ректора Університету. 
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1.7. Нагородження відзнаками відбувається до державних свят (День Незалежності, 
День Конституції), за результатами роботи протягом навчального року, до Дня 
знань, Дня науки, до професійних свят, ювілеїв тощо. 

 
2. ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ  

НА НАГОРОДЖЕННЯ 

2.1. Подякою Університету нагороджують: 
– працівників Університету за багаторічну сумлінну працю; 
– студентів Університету за громадську, організаційну, культурно-

просвітницьку, спортивно-масову діяльність. 
2.2. Дипломом Університету нагороджують: 

– працівників та колективи структурних підрозділів Університету за успіхи в 
професійній діяльності, сумлінну працю на благо Університету та активну 
громадську діяльність; 

– студентів, аспірантів та докторантів Університету за успіхи в навчанні, 
науково-дослідній роботі та активну громадську діяльність; 

– інших осіб та колективи підприємств, організацій, установ за заслуги перед 
Університетом (за допомогу Університету в зміцненні його матеріально-
технічної бази, проведенні освітньо-наукових чи культурних заходів тощо). 

2.3. Грамотою Університету нагороджують: 
– працівників та колективи структурних підрозділів Університету за значні 

досягнення в навчальній, науковій роботі та професійній діяльності; 
– студентів, аспірантів та докторантів Університету за значні досягнення в 

навчанні, науково-дослідній роботі та активну громадську діяльність; 
– інших осіб та колективи підприємств, організацій, установ за заслуги перед 

Університетом (за плідну співпрацю з Університетом в науково-дослідній 
роботі та підготовці молодих фахівців і науковців). 

2.4. Почесною грамотою Університету нагороджують працівників та колективи 
структурних підрозділів Університету, інших осіб та колективи підприємств, 
організацій, установ за видатні заслуги перед Національним Університетом 
“Львівська політехніка” у реалізації державної політики в галузі національної 
освіти, багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку 
висококваліфікованих фахівців та наукових кадрів, плідну науково-педагогічну 
діяльність, впровадження сучасних технологій навчання і виховання молоді, 
значні досягнення у фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях, 
вирішення важливих наукових проблем, вагомі успіхи у створенні новітньої 
техніки та впровадженні у виробництво сучасних наукомістких технологій, в 
зміцненні та розвитку матеріально-технічної бази Університету. 
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3. РЕГЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕННЯ  
ДО НАГОРОДЖЕННЯ 

3.1. Ініціаторами нагородження відзнаками Університету можуть виступати ректор 
Університету, проректори, директори інститутів, коледжів, інших навчальних 
підрозділів, керівники та колективи структурних підрозділів Університету, 
колегія студентів і аспірантів. 

3.2. Нагородження відзнаками Університету студентів, працівників, колективів 
структурних підрозділів, сторонніх осіб чи колективів підприємств, організацій, 
установ проводиться на підставі подання про відзначення на ім’я ректора 
Університету, до якого додається рекомендація із зазначенням конкретних заслуг 
претендента, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження. 

3.3. Пропозицію про відзначення подякою чи дипломом Університету студентів, 
аспірантів, докторантів та працівників навчальних підрозділів Університету, а 
також інших осіб та колективів підприємств, організацій, установ розглядає 
директор навчального підрозділу, а працівників інших підрозділів Університету – 
проректор, який супроводжує діяльність підрозділу, де працює претендент. 
Директор навчального підрозділу чи проректор своєю візою засвідчує рішення 
про схвалення кандидатури претендента. 

3.4. Пропозицію про відзначення грамотою Університету студентів, аспірантів, 
докторантів та працівників навчальних підрозділів Університету, а також інших 
осіб та колективів підприємств, організацій, установ розглядає на своєму 
засіданні вчена (навчально-педагогічна) рада навчального підрозділу, працівників 
інших підрозділів Університету – проректор, який супроводжує діяльність 
підрозділу, де працює претендент. У разі позитивного розгляду голова вченої 
(навчально-педагогічної) ради навчального підрозділу чи проректор своєю візою 
засвідчує рішення про схвалення кандидатури претендента. 

3.5. Пропозицію про відзначення Почесною грамотою Університету працівників 
подають на розгляд колективу структурного підрозділу, в якому претендент на 
відзначення працює. 

Пропозицію про відзначення Почесною грамотою Університету сторонніх осіб чи 
колективів підприємств, організацій, установ подають на розгляд колективу 
структурного підрозділу Університету, який висуває претендента на 
нагородження. 

У разі схвалення кандидатури на відзначення в колективі відповідного структурного 
підрозділу, пропозицію про відзначення Почесною грамотою Університету 
працівників навчальних підрозділів, а також інших осіб та колективів 
підприємств, організацій, установ подають на розгляд вченої (навчально-
педагогічної) ради навчального підрозділу, інших працівників Університету – 
проректора, який супроводжує діяльність підрозділу претендента. За умови 
позитивного рішення вченої ( навчально-педагогічної) ради навчального 
підрозділу чи проректора кандидатуру претендента на нагородження Почесною 
грамотою виносять на розгляд Вченої ради Університету. 
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3.6. Нагородження подякою чи дипломом Університету здійснюється наказом 
ректора, грамотою Університету – наказом ректора на підставі ухвали вченої 
ради ННІ (ухвали навчально-педагогічної ради коледжу, погодження 
проректора), Почесною грамотою Університету – наказом ректора на підставі 
ухвали Вченої ради Університету. 

3.7. Нагороджених відзнаками працівників та студентів Університету преміюють. 
Сума премії є диференційованою залежно від рівня відзнаки. 

4. ВШАНУВАННЯ ВІДЗНАЧЕНИХ ОСІБ  
(КОЛЕКТИВІВ) 

4.1. Вручення диплома Університету чи грамоти Університету здійснює ректор 
Університету або за його дорученням проректор чи директор інституту 
(коледжу). 

4.2. Вручення Почесної грамоти Університету проводиться урочисто, як правило, 
ректором Університету, на засіданні Вченої ради Університету чи Конференції 
трудового колективу. 

4.3. Про нагородження відзнаками Університету працівники відділу кадрів роблять 
відповідний запис в трудовій книжці нагородженого працівника.  
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ÏÐÀÂÈËÀ
âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó

“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”

       Ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà
ïîë³òåõí³êà” (íàäàë³ Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà) îïðàöüîâàí³ íà ï³äñòàâ³ ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, Ñòàòóòó Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ³ òèïîâèõ ïðàâèë
âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó äëÿ ïðàö³âíèê³â íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè.

             Ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó ä³þòü íà òåðèòîð³¿ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ³ º
îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âñ³õ îñ³á, ÿê³ ïðàöþþòü, íàâ÷àþòüñÿ àáî ïåðåáóâàþòü íà
òåðèòîð³¿ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè.

               Òåðèòîð³ÿ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè âèçíà÷àºòüñÿ ¿¿ òåðèòîð³àëüíèì ïëàíîì. Íà òåðèòîð³¿
Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ðîçòàøîâàí³ òàê³ îá’ºêòè: áóä³âë³, íàçåìí³ òà ï³äçåìí³ ñïîðóäè,
ñïîðòèâí³ òà ðåêðåàö³éí³ çîíè, ìàë³ àðõ³òåêòóðí³ ôîðìè, åëåìåíòè áëàãîóñòðîþ.
×àñòèíà âêàçàíèõ îá’ºêò³â ³ òåðèòîð³é º çàïîâ³äíîþ òà îõîðîíÿºòüñÿ äåðæàâîþ.

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1.      Ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó (íàäàë³ Ïðàâèëà) ââîäÿòüñÿ ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ
åôåêòèâíîñò³ ïðàö³ òà çì³öíåííÿ äèñöèïë³íè.

1.2.    Óñ³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì Ïðàâèë, âèð³øóº àäì³í³ñòðàö³ÿ â³äïîâ³äíî
äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà Ñòàòóòó Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè â ìåæàõ íàäàíèõ
¿é ïîâíîâàæåíü, à ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, –
ñï³ëüíî ç ïðîôñï³ëêîâèìè êîì³òåòàìè.

             Àäì³í³ñòðàö³ÿ – öå àäì³í³ñòðàòèâíî-âèêîíàâ÷èé îðãàí, ÿêèé çä³éñíþº óïðàâë³ííÿ
Óí³âåðñèòåòîì â ìåæàõ íàäàíèõ éîìó ïðàâ. Äî ñêëàäó àäì³í³ñòðàö³¿ âõîäÿòü Ðåêòîð,
ïðîðåêòîðè, äèðåêòîðè ³íñòèòóò³â. Ñâî¿ ôóíêö³îíàëüí³ îáîâ’ÿçêè àäì³í³ñòðàö³ÿ
çä³éñíþº ÷åðåç êåð³âíèê³â ï³äðîçä³ë³â.

1.3.   Íà òåðèòîð³¿ îêðåìèõ ï³äðîçä³ë³â Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ìîæóòü ä³ÿòè äîäàòêîâ³ äî
äàíèõ ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó, ÿê³ ìàþòü áóòè óçãîäæåí³ ç öèìè
Ïðàâèëàìè ³ çàòâåðäæåí³ Ðåêòîðîì.

1.4.    Ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè, çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî
íèõ ïðèéìàþòüñÿ çã³äíî ç³ Ñòàòóòîì Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè.

1.5.     Îçíàéîìëåííÿ ç Ïðàâèëàìè ïðàö³âíèê³â ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ ¿õ íà ðîáîòó àáî îñ³á, ÿê³
çàðàõîâóþòüñÿ íà íàâ÷àííÿ, º îáîâ’ÿçêîâèì. Ïðàâèëà òà âèòÿãè ç íèõ âèâ³øóþòüñÿ
â ïðèì³ùåííÿõ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè.

ÂÍÓÒÐ²ØÍ²É   ÐÎÇÏÎÐßÄÎÊ
ÒÀ  Ä²ËÎÂÎÄÑÒÂÎ  ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ
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2.  ÍÀÉÌÀÍÍß ÒÀ ÇÂ²ËÜÍÅÍÍß ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â

2.².   Òðóäîâ³ â³äíîñèíè ì³æ ïðàö³âíèêàìè ³ Ëüâ³âñüêîþ ïîë³òåõí³êîþ â îñîá³ Ðåêòîðà
âñòàíîâëþþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ òðóäîâîãî äîãîâîðó àáî êîíòðàêòó, â òîìó ÷èñë³ íà
êîíêóðñí³é îñíîâ³.

2.2.   Àäì³í³ñòðàö³ÿ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ôîðìóº øòàòíèé ðîçïèñ ó ìåæàõ êîøòîðèñó.
2.3.   Ïåðåë³ê îñ³á, êîòð³ íàëåæàòü äî ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó, âèçíà÷àºòüñÿ

Çàêîíîì Óêðà¿íè ïðî îñâ³òó.
2.4.   Ïðè íàéìàíí³ íà ðîáîòó Ðåêòîð àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà (îðãàí) çîáîâ’ÿçàí³

çàæàäàòè â³ä îñîáè, ùî ïðàöåâëàøòîâóºòüñÿ: ïîäàííÿ òðóäîâî¿ êíèæêè, îôîðìëåíî¿
ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ïðåä’ÿâëåííÿ ïàñïîðòà, äèïëîìà àáî ³íøîãî äîêóìåíòà
ïðî îñâ³òó ÷è ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó. Â³éñüêîâîñëóæáîâö³, çâ³ëüíåí³ ç³ Çáðîéíèõ
ñèë Óêðà¿íè, Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè, Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè, Ïðèêîðäîííèõ
â³éñüê Óêðà¿íè, Öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè Óêðà¿íè, Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè âèùèõ ïîñàäîâèõ
îñ³á Óêðà¿íè, ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü, ñòâîðåíèõ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè, ïðåä’ÿâëÿþòü â³éñüêîâèé êâèòîê.

        Îñîáè, ÿê³ âëàøòîâóþòüñÿ íà ðîáîòó, ùî âèìàãàº ñïåö³àëüíèõ çíàíü, çîáîâ’ÿçàí³
ïîäàòè â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè ïðî îñâ³òó ÷è ïðîôåñ³éíó ï³äãîòîâêó (äèïëîì, àòåñòàò,
ïîñâ³ä÷åííÿ), êîï³¿ ÿêèõ çàâ³ðÿþòüñÿ îñîáîþ (îðãàíîì), óïîâíîâàæåíîþ Ðåêòîðîì,
³ çàëèøàþòüñÿ â îñîáîâ³é ñïðàâ³ ïðàö³âíèêà.

          Ïðè óêëàäàíí³ òðóäîâî¿ óãîäè çàáîðîíÿºòüñÿ âèìàãàòè â³ä îñ³á, ÿê³ ïîñòóïàþòü íà
ðîáîòó, â³äîìîñò³ ïðî ¿õ ïàðò³éíó òà íàö³îíàëüíó ïðèíàëåæí³ñòü, ïîõîäæåííÿ òà
äîêóìåíòè, ïîäàííÿ ÿêèõ íå ïåðåäáà÷åíå çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.5.   Ïîñàäè ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè çàì³ùóþòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî âèìîã çàêîíó Óêðà¿íè ïðî îñâ³òó,  ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê íàéìàííÿ
òà çâ³ëüíåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ùî º ó çàãàëüíî-
äåðæàâí³é âëàñíîñò³, òà Êîäåêñîì çàêîí³â «Ïðî ïðàöþ».

2.6.      Ïîðÿäîê íàéìàííÿ ³íøèõ êàòåãîð³é ïðàö³âíèê³â Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè âèçíà÷àºòüñÿ
Êîäåêñîì çàêîí³â «Ïðî ïðàöþ» òà ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

2.7.    Ïðàö³âíèêè Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ìîæóòü ïðàöþâàòè çà ñóì³ñíèöòâîì â³äïîâ³äíî
äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

2.8.    Íàéìàííÿ íà ðîáîòó îôîðìëÿºòüñÿ íàêàçîì Ðåêòîðà, ç ÿêèì ïðàö³âíèê îçíàéîìëþºòüñÿ
ï³ä ðîçïèñêó.

2.9.     Íà îñ³á, ÿê³ ïðîïðàöþâàëè íà îñíîâí³é ðîáîò³ ïîíàä ï’ÿòü äí³â, çàâîäèòüñÿ òðóäîâà
êíèæêà.

             Â³äïîâ³äàëüíèì çà îðãàí³çàö³þ âåäåííÿ îáë³êó, çáåð³ãàííÿ ³ âèäàâàííÿ òðóäîâèõ êíèæîê
ó Ëüâ³âñüê³é ïîë³òåõí³ö³ º íà÷àëüíèê â³ää³ëó êàäð³â.

2.10.  Ïðè íàéìàíí³ àáî ïåðåâåäåíí³ ïðàö³âíèêà â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà ³íøó ðîáîòó
Ðåêòîð àáî çà éîãî äîðó÷åííÿì óïîâíîâàæåíà îñîáà çîáîâ’ÿçàí³:

–     ðîç’ÿñíèòè ïðàö³âíèêîâ³ éîãî ïðàâà, îáîâ’ÿçêè òà óìîâè ïðàö³, íàÿâí³ñòü íà
ðîáî÷îìó ì³ñö³ íåáåçïå÷íèõ ³ øê³äëèâèõ âèðîáíè÷èõ ôàêòîð³â òà ìîæëèâ³
íàñë³äêè ¿õ âïëèâó íà çäîðîâ’ÿ, éîãî ïðàâà íà ï³ëüãè ³ êîìïåíñàö³þ çà ðîáîòó â
òàêèõ óìîâàõ â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ³ êîëåêòèâíî¿ óãîäè;

–       âèçíà÷èòè ïðàö³âíèêîâ³ ðîáî÷å ì³ñöå, çàáåçïå÷èòè éîãî íåîáõ³äíèìè äëÿ ðîáîòè
çàñîáàìè;

–      îçíàéîìèòè ç Ïðàâèëàìè;
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–     ïðî³íñòðóêòóâàòè ïðàö³âíèêà ç ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè, âèðîáíè÷î¿ ñàí³òàð³¿,
ã³ã³ºíè ïðàö³ òà ïðîòèïîæåæíî¿ îõîðîíè.

2.11.   Ðîç³ðâàííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó (êîíòðàêòó) ìîæå â³äáóâàòèñü ç ³í³ö³àòèâè ïðàö³âíèêà
àáî Ðåêòîðà â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

2.12.  Ïðèïèíåííÿ òðóäîâîãî äîãîâîðó îôîðìëÿºòüñÿ íàêàçîì Ðåêòîðà.
2.13.   Ðåêòîð àáî óïîâíîâàæåíà íèì îñîáà çîáîâ’ÿçàí³ â äåíü çâ³ëüíåííÿ âèäàòè ïðàö³âíèêîâ³

íàëåæíî îôîðìëåíó òðóäîâó êíèæêó ³ ïðîâåñòè ç íèì ðîçðàõóíîê â³äïîâ³äíî äî
÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà. Çàïèñè ïðî ïðè÷èíè çâ³ëüíåííÿ â òðóäîâ³é êíèæö³ ïîâèíí³
ïðîâîäèòèñü â³äïîâ³äíî äî ôîðìóëþâàíü ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà ³ç ïîñèëàííÿì íà
â³äïîâ³äíèé ïóíêò ñòàòò³ çàêîíó. Äíåì çâ³ëüíåííÿ ââàæàºòüñÿ îñòàíí³é äåíü ðîáîòè.

2.14.  Çàðàõóâàííÿ ñòóäåíò³â, ïåðåâåäåííÿ ç ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî
ç «Ïðàâèëàìè ïðèéîìó äî Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè».

3. ÎÑÍÎÂÍ² ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯,
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÒÀ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â

3.1. Àäì³í³ñòðàö³ÿ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè çîáîâ’ÿçàíà:
–      çàáåçïå÷èòè íàëåæí³ îðãàí³çàö³éí³ òà åêîíîì³÷í³ óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíî-

âèõîâíîãî ïðîöåñó íà ð³âí³ äåðæàâíèõ ñòàíäàðò³â ÿêîñò³, äëÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè
ïåäàãîã³÷íèõ òà ³íøèõ ïðàö³âíèê³â Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè â³äïîâ³äíî äî ¿õ
ñïåö³àëüíîñò³ ÷è êâàë³ô³êàö³¿;

–     ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³;
–       ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ ïîë³ïøåííÿ ÿêîñò³ ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â ç óðàõóâàííÿì

âèìîã ñó÷àñíîãî âèðîáíèöòâà, îñòàíí³õ äîñÿãíåíü íàóêè ³ òåõí³êè,  ïåðñïåêòèâ
¿õ ðîçâèòêó òà íàóêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðàö³; îðãàí³çîâóâàòè ³ âïðîâàäæóâàòè
ïåðåäîâ³ ìåòîäè íàâ÷àííÿ;

–     ñòâîðþâàòè óìîâè äëÿ ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêî¿ ðîáîòè, çàíÿòü
ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ:

–       çàáåçïå÷óâàòè äîòðèìàííÿ òðóäîâî¿ ³ âèðîáíè÷î¿ äèñöèïë³íè, ïîñò³éíî çä³éñíþ-
þ÷è îðãàí³çàòîðñüêó ðîáîòó, ñïðÿìîâàíó íà ¿¿ çì³öíåííÿ, óñóíåííÿ âòðàò
ðîáî÷îãî ÷àñó, ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ òðóäîâèõ ðåñóðñ³â, ôîðìóâàííÿ
ñòàá³ëüíèõ êîëåêòèâ³â;

–     âæèâàòè çàõîäè ùîäî ïîðóøíèê³â òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè;
–   âæèâàòè íåîáõ³äí³ çàõîäè äëÿ ïðîô³ëàêòèêè âèðîáíè÷îãî òðàâìàòèçìó,

ïðîôåñ³éíèõ òà ³íøèõ çàõâîðþâàíü ïðàö³âíèê³â; ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ñâîº÷àñíî íàäàâàòè ï³ëüãè ³ êîìïåíñàö³¿ ó çâ’ÿçêó ç³
øê³äëèâèìè óìîâàìè ïðàö³ (ñêîðî÷åíèé ðîáî÷èé äåíü, äîäàòêîâ³ â³äïóñòêè,
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íå õàð÷óâàííÿ òîùî), çàáåçïå÷èòè â³äïîâ³äíî äî ÷èííèõ
íîðì ³ ïîëîæåíü ñïåö³àëüíèì îäÿãîì, ñïåö³àëüíèì âçóòòÿì òà ³íøèìè çàñîáàìè
³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó, îðãàí³çóâàòè íàëåæíå ¿õ çáåð³ãàííÿ â ìåæàõ âèä³ëåíèõ
êîøò³â;

–    ïîñò³éíî êîíòðîëþâàòè çíàííÿ ³ âèêîíàííÿ âñ³ìà ïðàö³âíèêàìè ³ òèìè, õòî
íàâ÷àºòüñÿ, âèìîã ³íñòðóêö³é òåõí³êè áåçïåêè, âèðîáíè÷î¿ ñàí³òàð³¿ òà ã³ã³ºíè
ïðàö³, ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè;

–    âèäàâàòè çàðîá³òíó ïëàòó ïðàö³âíèêàì ³ ñòèïåíä³þ ñòóäåíòàì ó âñòàíîâëåí³
òåðì³íè, êð³ì âèïàäê³â, íåçàëåæíèõ â³ä àäì³í³ñòðàö³¿ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè.
Íàäàâàòè ùîð³÷í³ â³äïóñòêè ïðàö³âíèêàì â³äïîâ³äíî äî ãðàô³êà â³äïóñòîê:
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–     ñïðèÿòè âïðîâàäæåííþ âèíàõîä³â ³ ðàö³îíàë³çàòîðñüêèõ ïðîïîçèö³é, ï³ä-
òðèìóâàòè ³ çàîõî÷óâàòè íîâàòîð³â âèðîáíèöòâà, ñïðèÿòè ìàñîâ³é íàóêîâî-
òåõí³÷í³é òâîð÷îñò³;

–       çàáåçïå÷óâàòè ñèñòåìàòè÷íå ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â ³ ñòâîðþâàòè
íàëåæí³ óìîâè äëÿ ñóì³ùåííÿ ðîáîòè ç íàâ÷àííÿì íà âèðîáíèöòâ³ ³ â
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ;

–    ÷óéíî ñòàâèòèñü äî ïîâñÿêäåííèõ ïîòðåá ïðàö³âíèê³â ³ ñòóäåíò³â Ëüâ³âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè, çàáåçïå÷óâàòè íàäàííÿ ¿ì âñòàíîâëåíèõ ï³ëüã ³ ïðèâ³ëå¿â;

–     ñâîº÷àñíî ïîäàâàòè öåíòðàëüíèì îðãàíàì äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ñòàòèñ-
òè÷íó ³ áóõãàëòåðñüêó çâ³òí³ñòü, à òàêîæ ³íø³ íåîáõ³äí³ â³äîìîñò³;

–       çàáåçïå÷óâàòè íàëåæíå óòðèìàííÿ ïðèì³ùåíü, îïàëåííÿ, îñâ³òëåííÿ, âåíòèëÿö³¿,
îáëàäíàííÿ, ñòâîðþâàòè íàëåæí³ óìîâè äëÿ çáåð³ãàííÿ âåðõíüîãî îäÿãó
ïðàö³âíèê³â ³ ñòóäåíò³â Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè.

3.2.   Óñ³ ïðàö³âíèêè Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè çîáîâ’ÿçàí³: ïðàöþâàòè ÷åñíî ³ ñóìë³ííî,
äîòðèìóþ÷èñü äèñöèïë³íè ïðàö³ – îñíîâè ïîðÿäêó â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³,
ñâîº÷àñíî ³ òî÷íî âèêîíóâàòè ðîçïîðÿäæåííÿ àäì³í³ñòðàö³¿, âèêîðèñòîâóâàòè âåñü
ðîáî÷èé ÷àñ äëÿ ïðîäóêòèâíî¿ ïðàö³, óòðèìóâàòèñü â³ä ä³é, êîòð³ çàâàæàþòü ³íøèì
ïðàö³âíèêàì âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè;

–   âèêîíóâàòè âèìîãè ùîäî îõîðîíè ïðàö³, òåõí³êè áåçïåêè, âèðîáíè÷î¿ ñàí³òàð³¿,
ã³ã³ºíè ïðàö³ ³ ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè, ïåðåäáà÷åí³ â³äïîâ³äíèìè ïðàâèëàìè é
³íñòðóêö³ÿìè;

–       âæèâàòè çàõîäè äëÿ íåãàéíî¿ ë³êâ³äàö³¿ ïðè÷èí òà óìîâ, ùî çàâàæàþòü íîðìàëüí³é
ðîáîò³ (ïðîñò³é, àâàð³ÿ), ³ íåãàéíî ïîâ³äîìëÿòè ïðî öå êåð³âíèêà;

–    äîòðèìóâàòèñü âñòàíîâëåíîãî ïîðÿäêó çáåð³ãàííÿ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé ³
äîêóìåíò³â;

–    áåðåãòè é åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè îáëàäíàííÿ, áåðåæëèâî ñòàâèòèñü äî
³íñòðóìåíò³â, âèì³ðþâàëüíèõ ïðèëàä³â, ñïåöîäÿãó ³ ðàö³îíàëüíî âèòðà÷àòè
ñèðîâèíó, ìàòåð³àëè, åíåðã³þ, ïàëèâî òà ³íø³ ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè;

–     ñèñòåìàòè÷íî ï³äâèùóâàòè êâàë³ô³êàö³þ.
3.2.1. Ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêèé ñêëàä Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè çîáîâ’ÿçàíèé:
–  ïðîâîäèòè íà âèñîêîìó ïðîôåñ³éíîìó ³ íàóêîâîìó ð³âí³ íàâ÷àëüíó ³       ìåòîäè÷íó

ðîáîòó çà ñâîºþ ñïåö³àëüí³ñòþ;
–      ïðîâîäèòè íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ³ áðàòè ó÷àñòü ó âïðîâàäæåíí³ ðåçóëüòàò³â öèõ

äîñë³äæåíü;
–  âäîñêîíàëþâàòè òåîðåòè÷í³ çíàííÿ, ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä, ìåòîäèêó âåäåííÿ

íàóêîâî¿ ðîáîòè, ïåäàãîã³÷íó ìàéñòåðí³ñòü, çä³éñíþâàòè ï³äãîòîâêó íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â;

–      âèÿâëÿòè ïðè÷èíè íåóñï³øíîñò³ ñòóäåíò³â, íàäàâàòè ¿ì äîïîìîãó â îðãàí³-çàö³¿
ñàìîñò³éíèõ çàíÿòü, à òàêîæ áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ïðîôîð³ºí-òàö³éí³é ðîáîò³
³ çàëó÷àòè ìîëîäü äëÿ íàâ÷àííÿ äî Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè;

–  êåðóâàòè íàóêîâî-äîñë³äíîþ ðîáîòîþ ñòóäåíò³â;
–  ï³äòðèìóâàòè ïîñò³éí³ çâ’ÿçêè ç âèïóñêíèêàìè Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè,
–  âèâ÷àòè ¿õ âèðîáíè÷ó ä³ÿëüí³ñòü ³ íà îñíîâ³ ¿¿ àíàë³çó âäîñêîíàëþâàòè íàâ÷àííÿ

ñòóäåíò³â.
3.2.2. Íàóêîâ³ ïðàö³âíèêè Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè çîáîâ’ÿçàí³:
–      ïîäàâàòè âèêîíàí³ íàóêîâî-äîñë³äí³ ðîáîòè äî äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â³äïîâ³äíî

äî âñòàíîâëåíèõ âèìîã;
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– âèêîíóâàòè íàóêîâî-äîñë³äíó ðîáîòó ó âñòàíîâëåí³ òåðì³íè íà âèñîêîìó
íàóêîâî-òåõí³÷íîìó ð³âí³;

– áðàòè ó÷àñòü ó âïðîâàäæåíí³ íàóêîâî-äîñë³äíèõ ðîçðîáîê Ëüâ³âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè ó âèðîáíèöòâî;

– â³äïîâ³äàòè çà äîñòîâ³ðí³ñòü ³ ÿê³ñòü îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â.
3.2.3. ²íø³ êàòåãîð³¿ ïðàö³âíèê³â Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè çîáîâ’ÿçàí³:

– ñâîº÷àñíî ³ ñòàðàííî âèêîíóâàòè ðîáîòè â³äïîâ³äíî äî çàâäàíü;
– ïîêðàùóâàòè ÿê³ñòü âèêîíóâàíî¿ ðîáîòè, íå äîïóñêàòè áðàêó â ðîáîò³,

äîòðèìóâàòèñü òåõíîëîã³÷íî¿ äèñöèïë³íè;
– óòðèìóâàòè ñâîº ðîáî÷å ì³ñöå, îáëàäíàííÿ ³ ïðèñòðî¿ â ïîðÿäêó, ÷èñòîò³ ³  â

ñïðàâíîìó âèãëÿä³, à òàêîæ ï³äòðèìóâàòè ÷èñòîòó íà çàêð³ïëåí³é òåðèòîð³¿.
3.2.4. Äîêòîðàíòè, àñï³ðàíòè, ìàã³ñòðàíòè, ñòóäåíòè, êóðñàíòè ³ ñëóõà÷³ Ëüâ³âñüêî¿

ïîë³òåõí³êè çîáîâ’ÿçàí³:
– ñèñòåìàòè÷íî ³ ãëèáîêî îâîëîä³âàòè òåîðåòè÷íèìè çíàííÿìè ³ ïðàêòè÷íèìè

íàâè÷êàìè çà âèáðàíîþ ñïåö³àëüí³ñòþ;
– â³äâ³äóâàòè íàâ÷àëüí³ çàíÿòòÿ ³ âèêîíóâàòè ó âñòàíîâëåí³ òåðì³íè âñ³ âèäè

çàâäàíü, ïåðåäáà÷åí³ íàâ÷àëüíèì ïëàíîì ³ ïðîãðàìàìè;
– áðàòè àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîáîò³ îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ

ó ñïîðòèâíîìó æèòò³;
– áåðåãòè ³ ðàö³îíàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè ìàéíî Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè;
– ï³äòðèìóâàòè ÷èñòîòó ³ ïîðÿäîê ó íàâ÷àëüíèõ ïðèì³ùåííÿõ òà íà òåðèòîð³¿

Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè.

4. ÐÎÁÎ×ÈÉ ² ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ×ÀÑ
ÒÀ ÉÎÃÎ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß

4.1.     Äëÿ ïðàö³âíèê³â Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè, êð³ì ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîãî ñêëàäó,
âñòàíîâëþºòüñÿ ï’ÿòèäåííèé ðîáî÷èé òèæäåíü ç òàêèì ãðàô³êîì ðîáî÷îãî äíÿ:

– ïî÷àòîê ðîáîòè î 8 ãîä 30 õâ;
– îá³äíÿ ïåðåðâà â³ä 13 ãîä 00 õâ äî 13 ãîä 45 õâ;
– çàê³í÷åííÿ ðîáî÷îãî äíÿ î 17 ãîä 15 õâ;
– ó ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ – î 16 ãîä 15 õâ.

            Ãðàô³êè ðîáî÷îãî äíÿ, â³äì³íí³ â³ä âêàçàíîãî, çàòâåðäæóþòüñÿ Ðåêòîðîì íà ï³äñòàâ³
ïîäàííÿ êåð³âíèêà â³äïîâ³äíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó ç ïîãîäæåííÿì
ïðîôñï³ëêîâîãî êîì³òåòó

             Òðèâàë³ñòü ðîáî÷îãî äíÿ ïðàö³âíèê³â ñòàíîâèòü 8 ãîäèí, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíå
çàêîíîäàâñòâîì àáî êîëåêòèâíîþ óãîäîþ.

4.2. Òðèâàë³ñòü ðîáî÷îãî ÷àñó âèêëàäà÷à âñòàíîâëþºòüñÿ 1548 ãîäèí íà ð³ê ïðè
ñåðåäíüîòèæíåâ³é òðèâàëîñò³ 36 ãîä. Òðèâàë³ñòü ðîáî÷îãî äíÿ âèêëàäà÷à íå ìîæå
ïåðåâèùóâàòè 8 àêàäåì³÷íèõ ãîäèí.

4.3.   Íàâ÷àëüí³ äí³ âèçíà÷àþòüñÿ íàâ÷àëüíèì ãðàô³êîì. Ãðàô³ê íà íàñòóïíèé íàâ÷àëüíèé
ð³ê ñêëàäàº íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå óïðàâë³ííÿ ç óðàõóâàííÿì âçàºìíèõ ïåðåíåñåíü
ðîáî÷èõ òà âèõ³äíèõ äí³â, ïîãîäæóº ç ïðîôñï³ëêîâèìè îðãàíàìè ïðàö³âíèê³â òà
ñòóäåíò³â ³ çàòâåðäæóº â Ðåêòîðà äî 30 êâ³òíÿ ïîòî÷íîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó.
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4.4.  Ãðàô³ê ðîáî÷îãî äíÿ âèêëàäà÷à âèçíà÷àºòüñÿ ðîçêëàäîì àóäèòîðíèõ íàâ÷àëüíèõ
çàíÿòü ³ êîíñóëüòàö³é, ðîçêëàäîì àáî ãðàô³êîì êîíòðîëüíèõ çàõîä³â òà ³íøèìè
âèäàìè ðîá³ò, ïåðåäáà÷åíèìè ðîáî÷èì ïëàíîì âèêëàäà÷à. ×àñ ³ ì³ñöå âèêîíàííÿ
ðîá³ò, íå ïåðåäáà÷åíèõ ðîçêëàäîì àáî ãðàô³êîì êîíòðîëüíèõ çàõîä³â, çàòâåðäæóº
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè, äèðåêòîð ³íñòèòóòó àáî Ðåêòîð.

           Òðèâàë³ñòü ðîáî÷îãî äíÿ âèêëàäà÷à íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 8 àêàäåì³÷íèõ ãîäèí.
         Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìàº ïðàâî ñâî¿ì ðîçïîðÿäæåííÿì çì³íèòè

ãðàô³ê ðîáî÷îãî äíÿ âèêëàäà÷à. Çì³íè â ³íäèâ³äóàëüíîìó ðîáî÷îìó ïëàí³ âèêëàäà÷à
ïðîâîäÿòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó äëÿ éîãî çàòâåðäæåííÿ.

4.5.     Ðîáî÷³ äí³ òà ¿õ òðèâàë³ñòü äëÿ ïðàö³âíèê³â Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè, êð³ì âèêëàäà÷³â,
âèçíà÷àþòüñÿ ð³÷íèìè ãðàô³êàìè ðîáî÷îãî ÷àñó ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â. Ãðàô³ê
äëÿ ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó íà íàñòóïíèé êàëåíäàðíèé ð³ê ñêëàäàº éîãî êåð³âíèê
â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, ïîãîäæóº ç â³äïîâ³äíèì ïðîôñï³ëêîâèì
îðãàíîì òà çàòâåðäæóº â Ðåêòîðà çà ì³ñÿöü äî ïî÷àòêó êàëåíäàðíîãî ðîêó.

4.6.   Ïðè çì³íí³é ðîáîò³ ãðàô³ê çì³ííîñò³ çàòâåðäæóº Ðåêòîð çà ïîäàííÿì êåð³âíèêà
â³äïîâ³äíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

4.7.     Âíåñåííÿ çì³í äî çàòâåðäæåíèõ ð³÷íèõ ãðàô³ê³â íàâ÷àëüíîãî òà ðîáî÷îãî ÷àñó çä³éñ-
íþºòüñÿ íàêàçîì Ðåêòîðà ò³ëüêè íà ï³äñòàâ³ ð³øåíü â³äïîâ³äíèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â.

4.8.   Ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ ïðàö³âíèê ìîæå áóòè ïåðåâåäåíèé íà ³íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê
ðîáî÷îãî äíÿ, ÿêèé çàòâåðäæóº Ðåêòîð íà ï³äñòàâ³ ïîãîäæåíîãî ç â³äïîâ³äíèì
ïðîôñï³ëêîâèì îðãàíîì ïîäàííÿ êåð³âíèêà â³äïîâ³äíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó.

4.9.    Îäíîðàçîâ³ çì³íè ãðàô³êà ðîáî÷îãî äíÿ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ïðîâåäåííÿ
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, çä³éñíþþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ çàâ³äóâà÷à êàôåäðè
àáî äåêàíà.

4.10.  Ä³ÿëüí³ñòü ñòàòóòíèõ îðãàí³â Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè çä³éñíþºòüñÿ â ðîáî÷èé ÷àñ
Ïëàíîâ³ çàñ³äàííÿ Ðåêòîðàòó, Â÷åíî¿ ðàäè Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè, Â÷åíèõ ðàä
³íñòèòóò³â, çàñ³äàííÿ êàôåäð ïðîâîäÿòüñÿ çà ãðàô³êàìè. Ãðàô³ê çàñ³äàíü Ðåêòîðàòó
ñêëàäàº Ðåêòîð. Ãðàô³ê çàñ³äàíü ðàä íà íàñòóïíèé íàâ÷àëüíèé ð³ê ñêëàäàþòü ãîëîâè
â³äïîâ³äíèõ ðàä, ãðàô³êè çàñ³äàíü êàôåäð – çàâ³äóâà÷³ êàôåäð. Äí³ ïðîâåäåííÿ
çàñ³äàíü Ðåêòîðàòó, Â÷åíèõ ðàä, çàñ³äàíü êàôåäð âñòàíîâëþþòüñÿ Ðåêòîðîì.

4.11.   Çàáîðîíÿºòüñÿ â³äâîë³êàòè ñòóäåíò³â òà âèêëàäà÷³â â³ä àóäèòîðíèõ íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü,
êîíñóëüòàö³é òà êîíòðîëüíèõ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ðîçêëàäîì.

4.12. Çàáîðîíÿºòüñÿ â ðîáî÷èé ÷àñ çàëó÷àòè ïðàö³âíèê³â äî áóäü-ÿêî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå
ïîâ’ÿçàíî¿ ç âèêîíàííÿì ¿õ ïîñàäîâèõ (ñëóæáîâèõ) îáîâ’ÿçê³â àáî ç ðîáîòîþ â
ñòàòóòíèõ îðãàíàõ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè, êð³ì âèïàäê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì.

4.13. Íàâ÷àëüíèé ÷àñ ñòóäåíòà äåííî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç àóäèòîðíèõ
íàâ÷àëüíèõ çàíÿòü ³ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè òà ñòàíîâèòü 54 àêàäåì³÷í³ ãîäèíè íà òèæäåíü.
Îáñÿã àóäèòîðíèõ çàíÿòü íå ïåðåâèùóº 36 àêàäåì³÷íèõ ãîäèí íà òèæäåíü.
Òðèâàë³ñòü íàâ÷àëüíîãî äíÿ äëÿ ñòóäåíò³â äåííî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ íå ïîâèííà
ïåðåâèùóâàòè 8 àêàäåì³÷íèõ ãîäèí.

4.14. Àóäèòîðí³ íàâ÷àëüí³ çàíÿòòÿ ïðîâîäÿòüñÿ ïàðàìè ïî äâ³ àêàäåì³÷í³ ãîäèíè ç
5-õâèëèííîþ ïåðåðâîþ ì³æ íèìè. Àêàäåì³÷íà ãîäèíà ñòàíîâèòü 45 õâèëèí. Ïåðåðâà
ì³æ ïàðàìè ñòàíîâèòü 15 õâèëèí, à ï³ñëÿ òðåòüî¿ ïàðè ïåðåðâà ñòàíîâèòü 30  õâèëèí.
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5. ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÍÀÂ×ÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ

5.1.     Îñíîâíèì íîðìàòèâíèì äîêóìåíòîì, ùî âèçíà÷àº îðãàí³çàö³þ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó,
º íàâ÷àëüíèé ïëàí, ÿêèé çàòâåðäæóºòüñÿ Ðåêòîðîì. Îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó áàçóºòüñÿ íà çàêîí³ Óêðà¿íè “Ïðî îñâ³òó”, äåðæàâíèõ ñòàíäàðòàõ îñâ³òè,
³íøèõ àêòàõ Óêðà¿íè ç ïèòàíü îñâ³òè.

5.2.  Îðãàí³çàö³ÿ íà÷àëüíîãî ïðîöåñó çä³éñíþºòüñÿ íàâ÷àëüíèìè ï³äðîçä³ëàìè –
³íñòèòóòàìè, êàôåäðàìè, â³ää³ëåííÿìè ó òàêèõ ôîðìàõ

–     àóäèòîðí³ íàâ÷àëüí³ çàíÿòòÿ;
–      âèêîíàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàíÿòü;
–      ñàìîñò³éíà ðîáîòà ñòóäåíò³â;
–      ïðàêòè÷íà ï³äãîòîâêà;
–     êîíòðîëüí³ çàõîäè.

      Íàâ÷àëüí³ çàíÿòòÿ âêëþ÷àþòü: ëåêö³þ, ëàáîðàòîðíå, ïðàêòè÷íå, ñåì³íàðñüêå,
³íäèâ³äóàëüíå çàíÿòòÿ; êîíñóëüòàö³þ.

5.3.   Çàâ³äóâà÷ êàôåäðè çîáîâ’ÿçàíèé íå ï³çí³øå í³æ çà ì³ñÿöü äî çàê³í÷åííÿ ïîòî÷íîãî
ñåìåñòðó ïîäàòè â íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå óïðàâë³ííÿ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçêëàäó
àóäèòîðíèõ çàíÿòü ³ êîíñóëüòàö³é íà íàñòóïíèé ñåìåñòð ç íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í, ÿê³
âåäå äàíà êàôåäðà.

5.4.   Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå óïðàâë³ííÿ çîáîâ’ÿçàíå ïîãîäèòè ñêëàäåíèé íåþ ðîçêëàä ó
äèðåêòîðà ³íñòèòóòó, çàòâåðäèòè éîãî â Ðåêòîðà òà ïîäàòè ïðèì³ðíèê
çàòâåðäæåíîãî ðîçêëàäó â äåêàíàò íå ï³çí³øå í³æ çà äâà òèæí³ ïåðåä ïî÷àòêîì
çàíÿòü. Äåêàíàò ³íñòèòóòó çîáîâ’ÿçàíèé âèâ³ñèòè ðîçêëàä íà äîøö³ îãîëîøåíü íå
ï³çí³øå í³æ çà òèæäåíü ïåðåä ïî÷àòêîì çàíÿòü. Çì³íè â ðîçêëàä³ çä³éñíþþòüñÿ
ò³ëüêè íà ï³äñòàâ³ ïîäàííÿ äåêàíà äî íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ.

5.5.  Ðîçêëàä àóäèòîðíèõ çàíÿòü ³ êîíñóëüòàö³é âèêëàäà÷³â ôîðìóºòüñÿ êàôåäðîþ íà
ï³äñòàâ³ ðîçêëàäó àóäèòîðíèõ çàíÿòü ³ êîíñóëüòàö³é, ðîçðîáëåíèõ íàâ÷àëüíî-
ìåòîäè÷íèì óïðàâë³ííÿì. Ðîçêëàä ìàº áóòè äîâåäåíèé äî â³äîìà âèêëàäà÷³â
â³äïîâ³äíî¿ êàôåäðè çà òèæäåíü ïåðåä ïî÷àòêîì çàíÿòü ó ñåìåñòð³.

5.6.  Ñàìîñò³éíà ðîáîòà ñòóäåíò³â ó ïðèì³ùåííÿõ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè äîäàòêîâî
ðåãëàìåíòóºòüñÿ:

–     ó á³áë³îòåêàõ – ïðàâèëàìè êîðèñòóâàííÿ á³áë³îòåêîþ;
–      ó ìåòîäè÷íèõ êàá³íåòàõ, íàâ÷àëüíèõ ³ íàóêîâèõ ëàáîðàòîð³ÿõ, êîìï’þòåðíèõ êëàñàõ

òîùî – ïðàâèëàìè òåõí³êè áåçïåêè, îõîðîíè ïðàö³ ³ ñàí³òàðíî¿ ã³ã³ºíè, à òàêîæ
³íñòðóêö³ÿìè, çàòâåðäæåíèìè äëÿ öèõ ïðèì³ùåíü.

5.7.  Êîíòðîëüí³ çàõîäè âêëþ÷àþòü:
–     ïîòî÷íèé êîíòðîëü ð³âíÿ çíàíü ñòóäåíò³â ï³ä ÷àñ àóäèòîðíèõ çàíÿòü:
–   ìîäóëüíèé êîíòðîëü, ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ çã³äíî ç ïîëîæåííÿì ïðî ñèñòåìó

îö³íþâàííÿ  çíàíü ñòóäåíò³â;
–     ñåìåñòðîâèé êîíòðîëü ó ôîðì³ çàë³ê³â òà åêçàìåí³â;
–       âèõ³äíèé êîíòðîëü ó ôîðì³ äåðæàâíèõ åêçàìåí³â òà çàõèñòó äèïëîìíèõ ïðîåêò³â

³ ðîá³ò, ìàã³ñòåðñüêèõ íàóêîâèõ ðîá³ò
5.8.     Ìîäóëüíèé êîíòðîëü ïðîâîäèòüñÿ çà ðîçêëàäîì (ãðàô³êîì), ÿêèé ñêëàäàº

íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå óïðàâë³ííÿ, ïîãîäæóº äåêàí òà çàòâåðäæóº  Ðåêòîð çà
òèæäåíü äî ïî÷àòêó ìîäóëüíîãî êîíòðîëþ. Òåðì³íè ïðîâåäåííÿ ìîäóëüíîãî
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êîíòðîëþ âèâ³øóþòüñÿ äåêàíàòîì íà äîøö³ îãîëîøåíü ïåðåä ïî÷àòêîì çàíÿòü
ó ïîòî÷íîìó ñåìåñòð³.

5.9.    Ðîçêëàä åêçàìåí³â ñêëàäàºòüñÿ íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèì óïðàâë³ííÿì íà ï³äñòàâ³ ïîäàííÿ
äåêàíà ç óðàõóâàííÿì ïðîïîçèö³é êàôåäð òà îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
(ïðîïîçèö³¿ ïîäàþòüñÿ íå ï³çí³øå ÿê çà ì³ñÿöü äî ïî÷àòêó ñåñ³¿) ³ çàòâåðäæóºòüñÿ
Ðåêòîðîì. Ðîçêëàä åêçàìåí³â äîâîäèòüñÿ äî â³äîìà âèêëàäà÷³â òà ñòóäåíò³â íå
ï³çí³øå ÿê çà äâà òèæí³ äî ïî÷àòêó åêçàìåíàö³éíî¿ ñåñ³¿.

5.10. Ðîçêëàä äåðæàâíèõ åêçàìåí³â òà ãðàô³ê çàõèñòó äèïëîìíèõ ïðîåêò³â (ðîá³ò) ³
ìàã³ñòåðñüêèõ íàóêîâèõ ðîá³ò ñêëàäàº íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íå óïðàâë³ííÿ çà ïîäàííÿì
çàâ³äóâà÷à êàôåäðè ³ ïîãîäæåííÿì ç äèðåêòîðîì ³íñòèòóòó. Âêàçàí³ ðîçêëàä òà
ãðàô³ê çàòâåðäæóþòüñÿ Ðåêòîðîì òà äîâîäÿòüñÿ äî â³äîìà ñòóäåíò³â íå ï³çí³øå
í³æ çà ì³ñÿöü äî ¿õ ïî÷àòêó.

5.11. Âíåñåííÿ çì³í äî çàòâåðäæåíîãî ðîçêëàäó åêçàìåí³â ïðîâîäèòüñÿ çà ïîäàííÿì äåêàíà
äî íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ ³ çàòâåðäæóºòüñÿ Ðåêòîðîì.

5.12. Ï³ä ÷àñ çàíÿòü ó âñ³õ íàâ÷àëüíèõ òà ïðèëåãëèõ äî íèõ ïðèì³ùåííÿõ ìàþòü
äîòðèìóâàòèñü íàëåæí³ òèøà òà ïîðÿäîê. Çàáîðîíÿºòüñÿ ïåðåðèâàòè àóäèòîðí³
íàâ÷àëüí³ çàíÿòòÿ, âèõîäèòè ç íàâ÷àëüíîãî ïðèì³ùåííÿ ï³ä ÷àñ àêàäåì³÷íî¿ ãîäèíè.
Â îêðåìèõ âèïàäêàõ âèêëàäà÷ ìîæå äîçâîëèòè ñòóäåíòîâ³ â öåé ÷àñ óâ³éòè àáî
âèéòè ç íàâ÷àëüíîãî ïðèì³ùåííÿ.

5.13. Äîïóñêàºòüñÿ â³ëüíå â³äâ³äóâàííÿ ëåêö³éíèõ çàíÿòü (äëÿ ñòóäåíò³â 4 – 5 êóðñ³â).
Â³äâ³äóâàííÿ ³íøèõ âèä³â àóäèòîðíèõ çàíÿòü º îáîâ’ÿçêîâèì äëÿ ñòóäåíò³â àáî
â³ëüíå ò³ëüêè äëÿ ñòóäåíò³â, ÿêèì ð³øåííÿì â³äïîâ³äíî¿ êàôåäðè íàäàíî ïðàâî íà
³íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê ï³äãîòîâêè.

5.14.  Ó ðàç³ íåÿâêè íà çàíÿòòÿ ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí ñòóäåíò çîáîâ’ÿçàíèé ïðîòÿãîì îäíîãî
òèæíÿ ïîâ³äîìèòè ïðî öå äåêàíàò, à ïðîòÿãîì òèæíÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ä³¿ ïîâàæíî¿
ïðè÷èíè – ïîäàòè â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè ïðî ïðè÷èíè ïðîïóñêó çàíÿòü ó äåêàíàò. Ó
ðàç³ õâîðîáè ñòóäåíò ïîäàº äåêàíîâ³ äîâ³äêó âñòàíîâëåíîãî âç³ðöÿ. Ó äåíü ïîäàííÿ
äîâ³äêè â äåêàíàò çä³éñíþºòüñÿ ¿¿ ðåºñòðàö³ÿ â æóðíàë³ äåêàíàòó.

             Ó ðàç³ íåâèêîíàííÿ ñòóäåíòîì âêàçàíèõ âèùå âèìîã äîêóìåíòè ïðî ïðè÷èíè ïðîïóñê³â
çàíÿòü íå ïðèéìàþòüñÿ.

6.  ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß  ÎÁ’ªÊÒ²Â  ÒÀ  Ï²ÄÒÐÈÌÀÍÍß  ÏÎÐßÄÊÓ
ÍÀ  ÒÅÐÈÒÎÐ²¯  ËÜÂ²ÂÑÜÊÎ¯  ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÈ

6.1.     Ïðèì³ùåííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ çà ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì, îêðåñëåíèì éîãî
ïàñïîðòîì.

6.2.     Àäì³í³ñòðàö³ÿ çàáåçïå÷óº ï³äãîòîâêó îá’ºêò³â Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè äî åêñïëóàòàö³¿,
¿õ íàëåæíó åêñïëóàòàö³þ, îõîðîíó îá’ºêò³â, òåðèòîð³¿, ìàéíà, à òàêîæ ï³äòðèìàííÿ
ïîðÿäêó íà òåðèòîð³¿ òà â ïðèì³ùåííÿõ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè.

6.3.      Äîêóìåíòè, ÿê³ âèçíà÷àþòü ïðèçíà÷åííÿ îá’ºêò³â òà ïðèì³ùåíü ³ ïîðÿäîê êîðèñòóâàííÿ
îá’ºêòàìè òà ïðèì³ùåííÿìè íà òåðèòîð³¿ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè çàòâåðäæóº Ðåêòîð.

6.4.   Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü çà ïðèçíà÷åííÿì ïîêëàäàºòüñÿ íà
êåð³âíèê³â ï³äðîçä³ë³â â³äïîâ³äíî äî íàêàçó àáî ðîçïîðÿäæåííÿ Ðåêòîðà ïðî
çàêð³ïëåííÿ ïðèì³ùåíü.
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7. ÍÎÐÌÀ ÏÎÂÅÄ²ÍÊÈ

7.1.    Íîðìîþ ïîâåä³íêè äëÿ îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà òåðèòîð³¿ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè, º
äîòðèìàííÿ òàêèõ çàñàä:

–       âçàºìíà äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, âèìîãëèâ³ñòü òà ïîâàãà ì³æ ëþäüìè, øàíóâàííÿ îñîáèñòî¿
ã³äíîñò³ ëþäèíè, ¿¿ íàö³îíàëüíèõ ³ ðåë³ã³éíèõ ïî÷óòò³â, äîáðîãî ³ìåí³ Ëüâ³âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè;

–       ïîâàãà äî êóëüòóðíî-íàö³îíàëüíèõ, äóõîâíèõ òà ³ñòîðè÷íèõ ö³ííîñòåé Óêðà¿íè;
–      ñóìë³ííå ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àííÿ òà ïðàö³;
–      äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî îá’ºêò³â, òåðèòîð³¿ òà ìàéíà: äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ òà

ïðàâîïîðÿäêó, âñòàíîâëåíèõ äåðæàâîþ, Ñòàòóòîì   Ëüâ³âñüêî¿   ïîë³òåõí³êè,
³íøèìè   Ïðàâèëàìè   òà   ³íøèìè íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè.

7.2.   Ïîðóøåííÿìè   íîðìè   ïîâåä³íêè º  â÷èíêè,   ÿê³  ñóïåðå÷àòü çàñàäàì, îêðåñëåíèì
â ï.7.1, à òàêîæ

–    âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü ç ìåòîþ, íå ïåðåäáà÷åíîþ ¿õ ôóíêö³îíàëüíèì
ïðèçíà÷åííÿì;

–      ïîøêîäæåííÿ òà çàáðóäíåííÿ îá’ºêò³â, òåðèòîð³¿ òà ìàéíà;
–      âæèâàííÿ ñïèðòíèõ íàïî¿â;
–      êóð³ííÿ â ïðèì³ùåííÿõ;
–       ó÷àñòü â àçàðòíèõ ³ãðàõ, à òàêîæ ãðà â êàðòè íà òåðèòîð³¿ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè;
–      áåøêåòóâàííÿ òà íåöåíçóðí³ âèñëîâëþâàííÿ;
–      ïðîäàæ ðå÷åé ó íåâ³äâåäåíèõ äëÿ öüîãî ì³ñöÿõ àáî áåç äîçâîëó àäì³í³ñòðàö³¿;
–      ïåðåáóâàííÿ ÷îëîâ³ê³â ó ïðèì³ùåííÿõ â ãîëîâíèõ óáîðàõ;
–      ïåðåáóâàííÿ â íàâ÷àëüíèõ òà ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåííÿõ ó âåðõíüîìó îäÿç³;
–      ïåðåáóâàííÿ â íåòâåðåçîìó ñòàí³.

8. ÇÀÕÎÄÈ ÇÀÎÕÎ×ÅÍÍß ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÒÀ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â

8.1.   Àäì³í³ñòðàö³ÿ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè çà ïîãîäæåííÿì ç ïðîôñï³ëêîâèì êîì³òåòîì
â³äçíà÷àº òà çàîõî÷óº ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ â³äçíà÷àþòüñÿ äîñÿãíåííÿìè ó ïðàö³,
çðàçêîâèì âèêîíàííÿì ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, àáî òèõ, ÿê³ çðîáèëè âàãîìèé âíåñîê ó
ðîçâèòîê Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ÷è ñïðè÷èíèëèñÿ äî çðîñòàííÿ ïðåñòèæó Ëüâ³âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè çà ¿¿ ìåæàìè. Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà çàñòîñîâóº ÿê ìîðàëüí³, òàê ³
ìàòåð³àëüí³ çàñîáè äëÿ â³äçíà÷åííÿ òà çàîõî÷åííÿ ïðàö³âíèê³â.

8.2.    Çàõîäàìè â³äçíà÷åííÿ òà çàîõî÷åííÿ, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ïîðÿäêó,  º:
–     îãîëîøåííÿ ïîäÿêè;
–     ïðåì³þâàííÿ àáî íàãîðîäæåííÿ ³ìåííèì ïîäàðóíêîì;
–       ïðàö³âíèêàì, ÿê³ óñï³øíî é ñóìë³ííî âèêîíóþòü ñâî¿ òðóäîâ³ îáîâ’ÿçêè, íàäàþòü-

ñÿ ïåðåâàãè òà ï³ëüãè â ñôåð³ ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî ³ æèòëîâî-ïîáóòîâîãî
îáñëóãîâóâàííÿ (ïóò³âêè äî ñàíàòîð³¿â òà áóäèíê³â â³äïî÷èíêó, ïîë³ïøåííÿ
æèòëîâèõ óìîâ òîùî). Òàêèì ïðàö³âíèêàì íàäàºòüñÿ òàêîæ ïåðåâàãà ó
ïðîñóâàíí³ ïî ðîáîò³;

–      íàãîðîäæåííÿ ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè.
             Ö³ çàõîäè â³äçíà÷åííÿ òà çàîõî÷åííÿ çä³éñíþþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ íàêàçó Ðåêòîðà çà ïîäàí-

íÿì êåð³âíèêà â³äïîâ³äíîãî ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó (äèðåêòîðà ³íñòèòóòó òîùî).
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8.3.     Çàõîäàìè â³äçíà÷åííÿ òà çàîõî÷åííÿ, ÿê³ çä³éñíþþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàë êîëåêòèâíèõ
îðãàí³â (Ðàä ³íñòèòóò³â, Â÷åíî¿ ðàäè Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè), º:

–     íàãîðîäæåííÿ Ïî÷åñíèìè äèïëîìàìè ôàêóëüòåò³â (â³ää³ëåíü, ³íñòèòóò³â) àáî
Ïî÷åñíèì äèïëîìîì Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè;

–        íàäàííÿ çâàííÿ ïî÷åñíîãî äîêòîðà Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè. Ïðîöåäóðà ðîçãëÿäó
ïðîïîçèö³é ùîäî â³äçíà÷åííÿ òà çàîõî÷åííÿ îêðåìèõ îñ³á âèçíà÷àºòüñÿ îêðåìèìè
ïîëîæåííÿìè.

8.4.   Ñòóäåíòè Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ìîæóòü áóòè çàîõî÷åí³ çà óñï³õè ó íàâ÷àíí³ òàê:
–       ïðèçíà÷åííÿì ï³äâèùåíî¿ ñòèïåíä³¿:
–       ïðèçíà÷åííÿì ³ìåííî¿ ñòèïåíä³¿ ³íñòèòóòó:
–       ïðèçíà÷åííÿì ³ìåííî¿ ñòèïåíä³¿ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè:
–       ïðèçíà÷åííÿì ñòèïåíä³¿, óòâîðåíî¿ îêðåìèìè îðãàí³çàö³ÿìè àáî ôîíäàìè;
–       ïðèçíà÷åííÿì Äåðæàâíî¿ ³ìåííî¿ ñòèïåíä³¿;
–       ñïðÿìóâàííÿì äëÿ íàâ÷àííÿ â íàâ÷àëüí³ òà íàóêîâ³ çàêëàäè çà ìåæàìè Óêðà¿íè;
–       íàäàííÿì ï³ëüã ó ïðàöåâëàøòóâàíí³ òà äëÿ ïðîäîâæåííÿ íàâ÷àííÿ â ìàã³ñòðàòóð³,

àñï³ðàíòóð³.
       Ïðèçíà÷åííÿ  â³äïîâ³äíèõ  ñòèïåíä³é  çä³éñíþºòüñÿ  â  ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó

ïîëîæåííÿìè ïðî ñòèïåíä³¿.
8.5.  Ñòóäåíòè Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ìîæóòü áóòè â³äçíà÷åí³ çà  âèçíà÷í³ óñï³õè ó íàâ÷àíí³

òà íàóêîâ³é ðîáîò³ òàê:
–       îãîëîøåííÿì ïîäÿêè;
–        íàãîðîäæåííÿì ïî÷åñíèì äèïëîìîì àáî ìåäàëëþ;
–        ïðåì³þâàííÿì àáî íàãîðîäæåííÿì ³ìåííèì ïîäàðóíêîì.

8.6.     Çàîõî÷åííÿ çàñòîñîâóþòüñÿ Ðåêòîðîì àáî óïîâíîâàæåíîþ îñîáîþ çà ïîãîäæåííÿì
³ç â³äïîâ³äíèì ïðîôñï³ëêîâèì êîì³òåòîì.

            Çàîõî÷åííÿ îãîëîøóþòüñÿ íàêàçîì â óðî÷èñò³é îáñòàíîâö³ ³ çàíîñÿòüñÿ äî òðóäîâèõ
êíèæîê ïðàö³âíèê³â â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë  ¿õ âåäåííÿ.

9.  ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÄÎÒÐÈÌÀÍÍßÌ ÏÐÀÂÈË
ÒÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀ ̄ Õ ÏÎÐÓØÅÍÍß

9.1.   Êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì Ïðàâèë çä³éñíþº êåð³âíèê ï³äðîçä³ëó òà àäì³í³ñòðàö³ÿ
Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè.

9 2.    Çà ïîðóøåííÿ Ïðàâèë Ðåêòîð ìîæå çàñòîñîâóâàòè îäíå ³ç òàêèõ ïîêàðàíü:
–     äîãàíó;
–     çâ³ëüíåííÿ ïðàö³âíèêà ç ðîáîòè;
–     â³äðàõóâàííÿ äîêòîðàíòà, àñï³ðàíòà, ìàã³ñòðàíòà, ñòóäåíòà, êóðñàíòà, ñëóõà÷à.

9.3.    Ñòÿãíåííÿ çà ïîðóøåííÿ Ïðàâèë îãîëîøóþòüñÿ ó â³äïîâ³äíîìó íàêàç³ Ðåêòîðà
9.4.     Ï³äñòàâîþ äëÿ íàêëàäàííÿ â³äïîâ³äíîãî ñòÿãíåííÿ º ïîäàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ Ïðàâèë,

ñêëàäåíå îñîáàìè, ïåðåðàõîâàíèìè â ï.9.1, òà ïèñüìîâå ïîÿñíåííÿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿
ñêëàäåíå ïîäàííÿ.

        Â³äìîâà îñîáè, ÿêà ïîðóøèëà Ïðàâèëà, äàòè ïèñüìîâå ïîÿñíåííÿ îôîðìëÿºòüñÿ
àêòîì ³ íå ìîæå áóòè ïåðåïîíîþ äëÿ íàêëàäåííÿ ñòÿãíåííÿ.

9.5.    Ñòÿãíåííÿ çà ïîðóøåííÿ Ïðàâèë íàêëàäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ ïîðóøåííÿ, àëå
íå ï³çí³øå â³ä îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ éîãî âèÿâëåííÿ, íå paxóþ÷è ÷àñó õâîðîáè àáî
ïåðåáóâàííÿ ó â³äïóñòö³ îñîáè, ÿêà ïîðóøèëà Ïðàâèëà.
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           Ñòÿãíåííÿ íå ìîæå áóòè íàêëàäåíå ï³çí³øå â³ä øåñòè ì³ñÿö³â â³ä äíÿ ïîðóøåííÿ.
         Çà êîæíå ïîðóøåííÿ Ïðàâèë ìîæå áóòè íàêëàäåíå ëèøå îäíå ñòÿãíåííÿ, íå âðà-

õîâóþ÷è â³äøêîäóâàííÿ íàíåñåíèõ çáèòê³â.
9.6.   Íàêàç ïðî íàêëàäàííÿ ñòÿãíåííÿ íà îñîáó, ÿêà ïîðóøèëà Ïðàâèëà, îáîâ’ÿçêîâî

äîâîäèòüñÿ äî ¿¿ â³äîìà ï³ä ðîçïèñêó òà äî â³äîìà ïðàö³âíèê³â â³äïîâ³äíîãî
ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó (äëÿ ïðàö³âíèê³â) àáî äî â³äîìà ñòóäåíò³â â³äïîâ³äíî¿
àêàäåì³÷íî¿ ãðóïè (äëÿ ñòóäåíò³â).

9.7.    Êîæíèé ïðàö³âíèê Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè çîáîâ’ÿçàíèé äîòðèìóâàòèñü öèõ Ïðàâèë,
à ó ðàç³ ¿õ ïîðóøåííÿ êèìîñü ðîáèòè çàóâàæåííÿ îñîá³, ÿêà äîïóñòèëà ïîðóøåííÿ.

         Ó ðàç³, ÿêøî îñîáà, ÿêà äîïóñòèëà ïîðóøåííÿ, âèÿâëÿº ãðóá³ñòü àáî íå ðåàãóº íà
çàóâàæåííÿ, òî ïðàö³âíèê ïîâèíåí çðîáèòè ñïðîáó âñòàíîâèòè îñîáó ïîðóøíèêà
òà ïîâ³äîìèòè àäì³í³ñòðàö³þ ïðî öåé ôàêò. Àäì³í³ñòðàö³ÿ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè
çîáîâ’ÿçàíà çä³éñíþâàòè âñåá³÷íó äîïîìîãó òà ñïðèÿííÿ ó âèÿâëåíí³ òàêèõ ôàêò³â
òà âæèòòÿ çàõîä³â,  äëÿ ïîêàðàííÿ âèííèõ.

9.8.      Ìàòåð³àëüí³ çáèòêè, çóìîâëåí³ ïîðóøåííÿì Ïðàâèë, â³äøêîäîâóþòüñÿ âèíóâàòöåì
äîáðîâ³ëüíî àáî ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
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ІНСТРУКЦІЯ  
з діловодства у Національному університеті 

“Львівська політехніка” 
 

1. Загальні положення  
 

 1.1. Інструкція з діловодства  у Національному  університеті      “Львівська 
        Політехніка”    (далі  –   Інструкція)    встановлює    загальні      правила 
        документування    управлінської    діяльності,    регламентує    порядок 
        роботи  з  документами  з  моменту   їх   створення   або   надходження 
        до   Національного  університету   “Львівська політехніка”         (далі – 
        Університету). 
 
1.2.  Інструкція     визначає    порядок   ведення   загального  діловодства,  її 
       положення  поширюються   на  організаційно-розпорядчі   документи – 

накази,    положення,   акти,   листи   тощо,   створювані    в   результаті 
       діяльності,  тобто   на   всю   службову   документацію.      Комп'ютерні 
       технології     обробки    документної    інформації  повинні   відповідати  
       вимогам     державних     стандартів    та     цієї      Інструкції     і   мають 
       відтворюватись на паперових носіях. 
             Порядок ведення діловодства, що містить інформацію з обмеженим   
       доступом   та    діловодства   за  зверненнями  громадян     визначається 
       спеціальними нормативно-правовими актами.  
 
1.3. Відповідальність   за   організацію   діловодства   в   Університеті   несе 
       ректор   Університету. 
 
1.4. Відповідальність за організацію діловодства в структурних  підрозділах  
       Університету,     додержання    вимог   державних    стандартів   та    цієї 
       Інструкції,   покладається      на    канцелярію  Університету. 
1.5. У  структурних    підрозділах    ведення   діловодства   здійснює призна- 
       чений     працівник. 
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1.6. У  разі  звільнення  працівника,  а  також  у  разі  його  відрядження  чи 
       тривалої   відсутності   з   інших  причин,   усі   неоформлені   службові 
       документи передаються  особі, що його заміщає. 
 
1.7. Діловодство,     ведення   документації   та   листування    здійснюється 
       українською мовою. 
             Документи,    які   надсилаються    зарубіжним    адресатам,   можна 
       оформляти  українською  мовою, або мовою країни адресата чи однією 
       з мов міжнародного спілкування.  
            

2. Документування управлінської діяльності Університету  
 

2.1. Документування      управлінської     діяльності     полягає    у    фіксації 
       за   встановленими   правилами  на   паперових  або   магнітних   носіях  
       управлінських дій, тобто у створенні документів.  
           Підставою  для  створення  документів  в Університеті є необхідність 
       засвідчення  наявності   та   змісту   управлінських   дій,    передавання, 
       зберігання  і  використання  інформації  протягом певного часу або  
       постійно.  
 
2.2. В    Університеті    визначається    конкретний    комплекс   документів, 
       передбачений   номенклатурою  справ  та  необхідний  і  достатній   для 
       документування їх діяльності.      
 
2.3. Управлінська діяльність  Університету  здійснюється  шляхом  видання  
        розпорядчих   документів.   Видання   розпорядчих    документів визна- 
        чається    актами  законодавства,    статутом    Національного універси- 
        тету  “Львівська  політехніка” 
                   З  питань,  що   цікавлять   різні   установи  й належать  до  їхньої  
        компетенції можуть  прийматися  спільні   розпорядчі  документи. 
 
2.4. Підставами  для  прийняття  розпорядчих  документів у Національному 
       університеті “Львівська політехніка” є: 

– Конституція  і  закони  України,   постанови  Верховної  Ради  України, 
– укази і розпорядження Президента  України, декрети, постанови і 

розпорядження Кабінету Міністрів України, накази, розпорядження, 
постанови Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України; 

– провадження   виконавчої  і  розпорядчої  діяльності  з метою  виконання 
– Університетом  покладених  на нього завдань і функцій; 
– потреба у правовому регулюванні діяльності. 

 
2.5. Розпорядчі документи, що  надходять  до Університету,  доводяться  до 
       відома структурних підрозділів. 
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2.6. Документи,  що   видаються   на   підставі     розпорядчих    документів, 
       повинні мати посилання на них  із  зазначенням  назви  цих документів, 
       дат, номерів і заголовків.  
 
2.7. Університет   під   час   здійснення  оперативних    зв’язків   з    іншими 
       установами  та   організаціями,   окремими   громадянами,   як  правило 
       надсилає  листи. 
 
2.8. Хід  обговорення  питань  і  рішення,  що  приймаються  в колегіальних 
       органах,  на   зборах,  засіданнях,  нарадах,  фіксуються  в   протоколах. 
       Протоколи оформляються на підставі записів і стенограм,  зроблених у  
       ході  засідань. 
 
2.9. Якщо  службовий  документ  потребує  негайного  виконання, передача 
       тексту    документа    може    здійснюватися   по  телефону,   телеграфу, 
       факсом,   модемним   зв’язком,   електронною   поштою   з   подальшим 
       підтвердженням на паперовому носії. 
      

3. Приймання, розгляд і реєстрація документів  
 

3.1. Приймання документів  
 

3.1.1. Всі документи,  що надходять до Університету,  зокрема  створені  за 
          допомогою   персонального   комп’ютера   (ПК),   приймають центра- 
          лізовано   в    канцелярії.  
            У  разі   надходження   документів  у  неробочий   час, або у  вихідні 
          дні,  їх  приймає  черговий   вахтер    головного   корпусу    та передає 
          в канцелярію наступного робочого дня до 900 год.  
 
 
3.1.2. У   канцелярії  розкриваються  всі  конверти,   за  винятком   тих,   що  
          мають позначку “особисто”.  
               У  разі  пошкодження  конверта  про це зазначають  у  поштовому    
          реєстрі. 
        Конверти  зберігаються  і  додаються  до  документів  у  разі,  коли  
           лише   за   конвертом  можна  встановити  адресу  відправника,   час  
           відправлення та  одержання документа або  коли  у конверті  відсутні 
           окремі     документи     чи     встановлено     невідповідність   номерів 
           документів номерам на конверті.  
 
3.1.3. Неправильно   оформлені  (непідписані,  незасвідчені),     пошкоджені 
          або надіслані  не  за  адресою  документи  повертаються  відправнику 
          або пересилаються адресатові.  
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3.2. Попередній розгляд документів  
 

3.2.1. Усі    документи,    що    надійшли    до    Університету,      підлягають 
          обов'язковому     попередньому     розгляду.       Попередній     розгляд  
          документів  здійснює  працівник канцелярії  Університету відповідно 
          до розподілу обов'язків між працівниками.  
 
3.2.2. Метою  попереднього  розгляду  документів є  розподілення  їх  на ті, 
          що потребують обов'язкового  розгляду  керівництвом   Університету 
          або     виконавцями    відповідно    до     функціональних     обов'язків, 
          визначення      необхідності      реєстрації     документів,      а     також  
          встановлення   термінів   виконання   документів,    які    передаються  
          структурним  підрозділам  чи  безпосереднім  виконавцям.  
 
3.2.3. Попередній   розгляд   документів   повинен   здійснюватись   у   день   
          одержання   або   в   перший   робочий  день  у разі надходження  їх  у  
          неробочий    час.   Доручення    органів   вищого   рівня,     телеграми,  
          телефонограми розглядаються негайно.  
 
3.2.4. Під    час    попереднього    розгляду    документів    слід    керуватися 
          Статутом    Національного    університету    “Львівська    політехніка” 
          посадовими     інструкціями,     номенклатурами   справ,         схемами  
          проходження  документів.  
 
3.2.5.    Ректорові   Університету   відразу   після   реєстрації   передаються 
             закони України,  акти  та  кореспонденція  Верховної Ради України, 
             Президента  України,  Кабінету  Міністрів   України,   Міністерства  
             освіти  і  науки,  молоді  та   спорту України,      органів   місцевого  
             самоврядування,  а також  найважливіші  документи,  які  містять    
             інформацію    з  принципових   питань   діяльності   Університету    і 
             потребують  вирішення    керівництвом.      Інші      документи  пере- 
             даються     керівникам   структурних підрозділів. 
 

3.3. Реєстрація   документів     
 

3.3.1. Реєстрація     документа   –   це     фіксування   факту    створення   або 
          надходження   документа  через   проставлення  на  ньому   умовного 
          позначення   –    реєстраційного  індексу   з    подальшим    записом   у 
          реєстраційних    формах    необхідних   відомостей     про    документ. 
          Реєстрація документів  провадиться  з   метою  забезпечення   їхнього  
          обліку, контролю   за   виконанням   і   оперативним    використанням  
          наявної в документах інформації.  
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3.3.2.  Реєстрація  вхідних документів  здійснює  централізовано  інспектор 
           канцелярії  Університету.  
                 В  Університеті   введено  змішану систему реєстрації документів  
           (кореспонденція,    адресована    ректору    або    в   Університет   без 
           зазначеного  підрозділу,   реєструється   в   канцелярії  Університету, 
          адресована проректорам – в їхніх приймальнях, адресована структур- 
          ним підрозділам – у цих підрозділах). 
 
3.3.3. Реєстрації  підлягають документи, що потребують обліку,  виконання 
          і  використання  з  довідковою  метою   (розпорядчі,   планові,  звітні, 
          обліково-статистичні,    бухгалтерські,   фінансові  тощо),  як   ті,   що 
          створюються   і   використовуються   в   Університеті,   так  і   ті,    що 
          надходять від інших установ і  громадян.    Реєстрації  підлягають   як 
          традиційні машинописні  (рукописні)   документи,  так  і  створені   за 
          допомогою ПК.  
                Перелік  документів,  що  не  підлягають  реєстрації,  наведено    у 
          додатку 1.  
 
3.3.4. Основним    принципом    реєстрації    документів    є   однократність. 
          Кожний  документ   реєструється  в   Університеті    лише  один    раз:      
          вхідні – у день надходження,  або не  пізніше  наступного  дня,   якщо 
          документ надійшов у неробочий час,  створювані – у день підписання 
          або   затвердження.   У  разі  передачі   зареєстрованого  документа   з  
          одного     структурного    підрозділу   в   інший    він    повторно      не 
          реєструється.  
 
3.3.5. Документи  реєструються   в  межах  груп  залежно  від   назви   виду, 
          автора  і  змісту.  Окремо  реєструються  кореспонденція    Верховної 
          Ради України,   Президента України  та   Кабінету Міністрів України, 
          Міністерства   освіти  і  науки,   молоді  та спорту    України,   накази  
          Університету  з основної  діяльності;   про  прийняття,   переведення, 
          звільнення,    заохочення,    сумісництво    працівників;   про   надання    
          відпусток;   про накладення   стягнення  на  працівника,  відрядження 
          працівників; розпорядження, акти   ревізій    фінансово-господарської 
          діяльності,  бухгалтерські документи, заявки на матеріально-технічне 
          постачання тощо.  
 

3.3.6. Під   час   реєстрації   документа     надається    умовне    позначення – 
          індекс    кореспондента,    індекс  підрозділу     та   порядковий  номер  
          надходження документа за картотекою (класифікація кореспондентів 
          додаток 2,  індекси підрозділів – додаток 3). 
 
3.3.7. Для  реєстрації  всіх  документів застосовується єдина   реєстраційно- 
          контрольна  картка (РКК) (додаток 4).  
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3.3.8. Реєстраційні     картки    групуються    в    довідкові     картотеки,   які 
          створюються окремо на кожний календарний рік.  
             Як   правило,    довідкова  картотека  складається   з   двох    частин:  
          невиконаних і виконаних документів.  
          Перша частина картотеки  використовується  для  пошуків документа 
          в процесі його  виконання   за   виконавцями,   кореспондентами   або 
          термінами виконання.  
          Друга   частина  картотеки   використовується    для    пошуків    вико- 
          наних   документів  з  певного  питання.  
 
      

4. Складання та оформлення службових документів  
 

4.1. Складання документів  
 

4.1.1. Для   складання   службових   документів   в  Університеті    повинен  
          використовуватися папір форматів А3 (297х420 мм),  А4 (210х297 мм)  
          та  А5  (148х210 мм).  Складання   документів  на  папері   довільного 
          формату  не дозволяється.  
4.1.2. Як   правило,   всі   службові   документи   повинні  оформлятися    на  
          бланках Університету. Бланки   виготовляються  згідно   з   вимогами  
          державних   стандартів   та   цієї     Інструкції.       Для    Університету 
          встановлюються такі види бланків: 

    –   загальний    бланк    для    надання    інформації     (кутовий     штамп   
        проставляється  у канцелярії Університету);      
    –  бланк   для   листа  формату   А-4 та  А-5,   що  виготовляється типог- 
       рафським  способом  на   білому папері фарбами  синього  кольору  та 
       обліковується  і має порядковий номер (додаток 5);  
     –  бланк  конкретного  виду  документа  (наказ та розпорядження),    
        (додаток 6, 7) 

                  Бланки кожного виду повинні виготовлятися на основі  кутового  
          або   поздовжнього    розміщення   реквізитів.    Реквізити    заголовка  
          розміщуються     центрованим       (початок  і  кінець  кожного  рядка  
          реквізиту   однаково    віддалені    від   меж   площі)  або прапоровим 
          (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі площі) способом;  
          бланки документів повинні мати такі поля:  
          ліве – 30 міліметрів;  
          верхнє і нижнє – 20 міліметрів;  
          праве – 10 міліметрів.  
                    Деякі внутрішні документи (заяви працівників, окремі службові  
          довідки тощо)  та   документи,   створювані   від   імені   кількох    або 
          більше організацій, оформляються не на бланках.  
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4.1.3. З    метою    прискорення     виконання    документів  та   правильного 
          формування  справ  у  діловодстві кожний документ повинен  містити 
          одне питання.  Винятком  є  складання  протоколів,   наказів,   планів, 
          звітів та узагальнювальних документів.  
 
4.1.4. Текст документа повинен містити  певну  аргументовану інформацію, 
          викладену стисло,  грамотно, зрозуміло та об'єктивно,  без  повторень 
          та    вживання    слів   і    зворотів,    які    не     несуть          змістового 
          навантаження.  Зміст  документа   має   бути   пов'язаний   із   змістом   
          раніше виданих з цього питання документів.  
 
4.1.5. Текст   документа   оформляється   у   вигляді   суцільного  складного  
          тексту, анкети, таблиці або поєднання цих форм. Суцільний складний 
          текст    документа    містить    граматично    і     логічно       узгоджену 
          інформацію   про   управлінські    дії    та    використовується  під  час 
          складання   правил,    положень,    листів,    розпорядчих   документів.  
          Як правило,   тексти   розпорядчих  документів   і  листів складаються 
          з  двох  частин.  У  першій зазначається  підстава  або  обґрунтування 
          для  складання  документа,  в  другій – висновки, пропозиції, рішення, 
          розпорядження або прохання.  
                  В окремих  випадках  текст  документа  може містити лише одну  
          резолютивну частину,   наприклад:   наказ – розпорядчу  частину   без  
          констатуючої, лист – прохання без пояснення.  
 
4.1.6. Відповідальність за зміст,  рівень підготовки та належне  оформлення 
          службових   документів   покладається   на    керівників   структурних  
          підрозділів    Університету.       Відповідальність   за    зміст,      рівень 
          підготовки   та    належне   оформлення    документа,    який    візують 
          кілька  осіб,   несуть однаково всі ці посадові особи.  
 
 

4.2. Оформлення документів  
 

4.2.1. Службовий документ,  що складається  в  Університеті, повинен мати 
          обов'язкові     реквізити    і     розміщені    в   установленому   порядку  
          (додатки  8, 9):  назва Університету – автора документа,  код устано- 
          ви,   код   форми   документа,    назва   виду   документа      (не зазна- 
          чається на листах),  дата,  індекс,  заголовок до тексту,    текст, підпис,   
          візи,  позначка  про виконання  документа  і скерування  його до справи. 
         Під час підготовки та оформлення документа       склад    обов'язкових 
         реквізитів   може     бути   доповнений     іншими     реквізитами,  якщо   
         цього  вимагає  призначення  документа  або  його опрацювання.  
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4.2.2. Нормативно-правові   акти,    які   відповідно   до   Указу  Президента  
          України  від   3 жовтня 1992 р.  №  493    “Про   державну   реєстрацію  
          нормативних    актів    міністерств   та    інших   органів     державної  
          виконавчої  влади”    заносяться  до   державного  реєстру,     повинні 
          мати  у  верхньому  правому   кутку  після   номера   акта   чи    грифа  
          затвердження    вільне    місце  (6х10)   для   запису    про    державну  
          реєстрацію.  
 
4.2.3. Найменування   Університету   повинно   відповідати  найменуванню, 
          зазначеному   у  статуті  Університету.   Скорочене      найменування 
          вживається   тільки   у   разі,   коли   воно   офіційно   зафіксовано     у 
          статуті    Університету.  
 
4.2.4. Назва    виду   документа   (наказ,   розпорядження,   рішення    тощо) 
          зазначається на бланку друкарським або  на ПК і повинна відповідати 
          компетенції Університету,  змісту управлінської діяльності. 
                Для зручності пошуку необхідних даних в Університеті  введений  
          такий порядок оформлення та реєстрації наказів:  
 

Зміст наказу Індекс Місце складання 
наказу 

Місце реєстрації та 
формування наказу 

1 2 3 4 
З питань учбово-
методичної діяльності 

без 
індексу 

в структурному 
підрозділі 

в канцелярії 
університету 

З питань адмініст-
ративно-фінансової 
діяльності 

1 в структурному 
підрозділі 

в канцелярії 
університету 
 

З питань організації 
науково-дослідницької 
роботи 

2 в структурному 
підрозділі 

в канцелярії 
університету 
 

За особовим складом 
працівників: 
(за загальними 
питаннями) 
 

3 
 
 
 

відділ кадрів 
 
 
 

відділ кадрів 
 
 
 
 

а) про прийняття та 
звільнення матеріал. 
відповідальн. осіб 
 
б)   про надання 
відпусток 
 

3/М 
 
 
 

3/В 
 
 

 відділ кадрів 
 
 
 
відділ кадрів 

відділ кадрів 
 
 
 
відділ кадрів 
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Продовження  
1 2 3 4 

За студентським скла-
дом (приймання, пере-
ведення, відрахування, 
поновлення, допуск до 
екзаменів, призначення 
стипендій, дипломне 
проектування, бакалав-
рат, магістратура, інше) 
 
 
за студентським 
складом ННІ ПДО 

     4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4/1 

Інститути 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ННІ ПДО 

студентський відділ 
кадрів 
 
 
 
 
 
 
 
 
студентський відділ 
кадрів 

За складом аспірантів 5 інститути аспірантура 
За складом слухачів 
ННІ ПДО 

6 ННІ ПДО канцелярія 

             
 
4.2.5. Заголовок  до  тексту   документа  повинен  містити короткий  виклад 
          змісту  документа.  Він  має  бути   максимально  коротким  і   ємним, 
          точно   передавати   зміст  тексту.    Заголовок   повинен   граматично 
          узгоджуватися   з   назвою   документа,  формуватися  за   допомогою 
          віддієслівного  іменника і відповідати на питання “про що?”,  “чого?”. 
          Наприклад:  наказ  (про що?)  про створення Університету;  протокол 
          (чого?)  засідання  експертної  комісії.  Якщо у документі йдеться про 
          кілька  питань,  заголовок  може бути узагальненим.  
              У  разі   складання   документа   на   основі   уніфікованої      форми  
         постійна частина заголовка, що входить у назву форми, доповнюється  
         змінною інформацією, яка конкретизує його зміст.   
                 Текст  документа,    надрукований    на    папері    формату      А5,  
         дозволяється подавати без заголовка.  Заголовки  не  складаються    до 
         текстів телефонограм, телеграм та повідомлень.  
 

4.3. Датування документів  
 

4.3.1. Усі  службові  документи  підлягають датуванню.  Датою документа є 
          дата його  підписання; для документа, що його приймає колегіальний 
          орган,  –  дата  його прийняття;  для документа, що  затверджується, – 
           дата затвердження. 
                                                          
4.3.2. Дати   підписання   і  затвердження   документа,   а  також   ті, що  є  в 
          тексті,   потрібно  оформляти   цифровим   способом.    Елементи дати 
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          наводить    трьома    парами    арабських     цифр      в    один   рядок  у 
          послідовності:    число,   місяць,  рік.   Наприклад:  15 січня 2011 року  
          слід писати: 15.01.11.   Якщо   порядковий   номер   місяця  або  числа 
          складається    з   однієї   цифри,   то    перед   нею   проставляється   0. 
          Наприклад:  3 квітня 2010  року  слід    писати:  03.04.10.    У   текстах 
          нормативно-правових   актів і   документів,    що   містять    відомості 
          фінансового   характеру,   застосовується  словесно-цифровий  спосіб  
           оформлення дат:  30 травня 2010 року.  
 
4.3.3. Дата  на  документі  проставляється  особою,   яка  його  підписує або 
          затверджує, в момент підписання або затвердження.  
 
4.3.4. Обов'язковому   датуванню  і    підписанню  підлягають  усі  службові 
          відмітки  на документах,  пов'язані з їх проходженням та  виконанням 
          (резолюції,  погодження,   візи,  відмітки  про  виконання  документа і 
          направлення його до справи).  
 
4.3.5. Дата  підписання  проставляється  в  лівій  верхній частині документа 
          разом  з  індексом   на  спеціально  відведеному  для   цього  місці   на 
          бланку.     Якщо   документ   складено   не   на    бланку,     його   дата 
         проставляється нижче підпису ліворуч.  Дата затвердження документа  
          зазначається у відповідній графі.  
 
 

4.4. Індексація документів 
 
4.4.1. Усі   документи   індексуються.    Індексація  документів   полягає    у 
          присвоєнні    їм   умовних     позначень  –  індексів,      які   надаються 
          документам     під   час    реєстрації   і   вказують  на місце складання, 
          виконання та зберігання документів.  
 
4.4.2. Індекси     вхідних     і    створюваних     Університетом      документів 
          складаються  з порядкових  номерів  у  межах  групи  документів,  що  
          реєструються,      які     відповідно     до    завдань    пошуку     можуть  
         доповнюватись індексами за номенклатурою справ, питань діяльності,  
         кореспондентів, виконавців тощо.  
 
4.4.3. Складові    частини    індексу     розміщуються    у    такому   порядку: 
          індекс    кореспондента,         підрозділу      та    порядкового    номера  
          надходження   документа  за  картотекою.  Складові  частини  індексу 
          відокремлюються одна від одної тире, наприклад:  62-01-25. 
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4.5. Погодження документів  
 

4.5.1. У разі потреби в оцінці доцільності документа,  його обґрунтованості 
          та     встановленні     відповідності     законодавству        здійснюється 
          погодження  проекту документа.      Погодження може здійснюватися 
          як   в  Університеті     (із   структурними   підрозділами,   посадовими 
          особами,  які  відповідно  до  їх  компетенції  займаються  питаннями, 
          порушеними  в  проекті  документа)  – внутрішнє,  так і за її межами – 
          зовнішнє.  
4.5.2. Внутрішнє погодження  оформляється візуванням проекту документа 
          посадовою  особою.  Віза  містить:  особистий   підпис,    ініціали  і  
          прізвище  особи,    яка  візує  документ,  та  дату  візування.     У   разі 
          потреби  зазначають  назву  посади  цієї  особи,  наприклад:  
          Начальник юридичного відділу  
          (Підпис) (Ініціали, прізвище)  
          Дата  
                  Візу   проставляють  як  на лицьовому,  так і  на зворотному боці  
          останнього  аркуша   проекту  документа,  якщо  місця  для   цього  на  
          лицьовому боці останнього аркуша документа не вистачає.  
          Візи  проставляються  на  примірниках документів,  що  залишаються  
          в установі.  
 
4.5.3. Зауваження   і   пропозиції   до   проекту   документа     викладаються 
          на   окремому   аркуші,   про    що   на   проекті  робиться   відповідна 
          позначка за такою формою:  
          Начальник юридичного відділу  
          (Підпис) (Ініціали, прізвище)  
          Зауваження і пропозиції додаються.  
          Дата  
          Зауваження обов'язково  доповідаються  особі,  яка   підписує   
          документ.  
 
4.5.4. Проекти   нормативно-правових   актів  Університету   перевіряють 
          працівники  юридичної  служби Університету на   відповідність    
          законодавству   і    візують     їх   на    першому   примірнику   на 
          зворотному боці останнього аркуша проекту акта.  
 
4.5.5. Зовнішнє     погодження      проектів      документів        оформляється  
          відповідним  грифом.  Гриф погодження ставиться  нижче підпису на  
          лицьовому боці останнього аркуша проекту  документа  і   містить    
          слово   “ПОГОДЖЕНО”,  назва  посади  особи,  з  якою погоджується 
          проект  документа  (показуючи   назву  установи),  особистий  підпис, 
          ініціали,      прізвище     та      дату погодження,   наприклад: 
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                    ПОГОДЖЕНО  
                    Заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України 
                    (Підпис) (Ініціали, прізвище)  
                    Дата  
 
 
4.5.6. Якщо   зовнішнє   погодження   проекту    документа   здійснює  коле- 
          гіальний   орган,   то   гриф   погодження  оформляється так: 
                       ПОГОДЖЕНО  
                       Протокол засідання Вищої атестаційної  
                       комісії України  
                       Дата, №  
 
4.5.7. У  разі  коли  зміст  документа  стосується більше ніж  трьох установ, 
          складається   “Аркуш погодження”,   про   що  робиться    позначка   у 
          самому документі на місці  грифу  погодження,  наприклад:     Аркуш 
          погодження додається.  
          Аркуш погодження оформляється за такою формою:  
 
                         АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ  
                                Назва документа  
 
          Назва посади                                  Назва посади  
          (Підпис) (Ініціали, прізвище)         (Підпис) (Ініціали, прізвище)  
          Дата                                                  Дата  
 

4.6. Засвідчення документів  
 

4.6.1. Засвідчення    документів     здійснюється   через    їхнє    підписання, 
          затвердження та проставлення печатки.  
 
4.6.2. Документи  підписує  ректор Університету, проректори  за напрямами 
          роботи,  а  також  керівники  структурних  підрозділів 
          Університету  відповідно  до  їх  компетенції.   Внесення   у  підписані 
          документи   будь-яких   виправлень   та   доповнень  не  допускається.  
          У  разі  тимчасової відсутності посадової особи, якій надається   право  
          підписувати ці документи, підписує особа, яка її заміщає. 
 
4.6.3. Підпис  складається  з  назви  посади  особи,   яка  підписує  документ                                                 
          (повне –  якщо  документ   надрукований  не   на      бланку,   скороче- 
          не  –  на документі,  надрукованому  на  бланку),  особистого підпису, 
          ініціалів і прізвища. Наприклад:  
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          Ректор Національного університету 
                “Львівська політехніка”                  (Підпис)    (Ініціали, прізвище) 
          Проректор                                               (Підпис)    (Ініціали, прізвище)  
 
4.6.4. У   разі     надсилання    документа    одночасно    кільком   установам 
          вищого рівня керівник підписує всі примірники.  
 
4.6.5. У   разі   надсилання    документа   одночасно   кільком   організаціям, 
          підписується   тільки    оригінал,     який     залишається     у       справі  
          Університету,  а   на   місця    розсилаються  засвідчені    канцелярією  
          примірники  або ксерокопії.  
 
4.6.6. Документи підписуються,  як правило, однією особою, а у  разі,  коли 
          за   зміст   документа   несуть   відповідальність  кілька   осіб     (акти, 
          фінансові документи тощо),  двома  або  більше  особами.   До того ж  
          їхні  підписи    розміщуються    один     під     іншим   у  послідовності 
          відповідно до підпорядкованості посадових  осіб. Наприклад:  
 

          Проректор                                  (Підпис) (Ініціали, прізвище)  
          Головний бухгалтер                  (Підпис) (Ініціали, прізвище)  
 
4.6.7. У разі підписання документа кількома особами однакових  посад,    їх 
          підписи розміщуються на одному рівні, наприклад:  
 

          Начальник  відділу                          Начальник юридичного 
          кадрів                                                відділу 
          (Підпис)   (Ініціали, прізвище)       (Підпис)     (Ініціали, прізвище) 
 
4.6.8. Документи     колегіальних    органів   підписує  голова   на   засіданні 
          колегіального органу і секретарем, наприклад:  
 

          Голова комісії                   (Підпис)     (Ініціали, прізвище)  
          Секретар комісії                 (Підпис)     (Ініціали, прізвище)  
 
4.6.9. Якщо  посадова  особа,  підпис якої зазначений на проекті документа, 
          відсутня,  то  документ підписує особа,  яка виконує її  обов'язки,  або 
          її заступник.  У такому разі  обов'язково   зазначається   посада  особи, 
          яка підписала документ,  і її прізвище  (виправлення   вносяться   чор- 
          нилом або машинописним  способом, наприклад:  виконувач обов’яз-  
          ків “в.о.”,  заступник “заст.”).    Не допускається підписання докумен- 
          та з прийменником   “за”   або  проставленням   похилої  риски  перед 
          назвою посади.  
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4.6.10. Особливим  способом  засвідчення документа після його  підписання 
            є затвердження.  Документ  затверджується  відповідними   органами 
            або  посадовими  особами, до компетенції яких належить  вирішення 
            питань, викладених у цих документах (додаток 10).  
 
4.6.11. Затвердження    документа    здійснюється   за    допомогою     грифа 
            затвердження або виданням  розпорядчого  документа.  Нормативно- 
            правові    акти      (положення,  інструкції,  правила   тощо)    повинні 
            затверджуватися   наказом.  
 
4.6.12. Якщо   документ   затверджується  конкретною  посадовою  особою, 
            то  гриф    затвердження    складається   з   таких   елементів:    слово  
            “ЗАТВЕРДЖУЮ”,    назва   посади,     підпис,    ініціали   і прізвище 
            особи,    яка   затвердила   документ,  дата  затвердження, наприклад: 
 

                                     ЗАТВЕРДЖУЮ  
                                     Ректор Національного університету 
                                     “Львівська політехніка” 
                                     (Підпис)        (Ініціали, прізвище)  
                                     Дата  
 

4.6.13. Під час затвердження документа розпорядчим  актом   на   документі 
            зазначається гриф за такою формою:  
 

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                     Наказ Міністерства освіти  
                                     і науки, молоді та спорту  України  
                                     01.08.2008 № 86  
 
4.6.14. Гриф   затвердження  розміщується  у   правому   верхньому    кутку 
            першого аркуша документа.  
 
4.6.15. На    документах,   що   засвідчують   права   громадян  і  юридичних 
            осіб,   фіксують   факт   витрати   грошових   коштів   і  матеріальних 
            цінностей,     підпис    відповідальної    особи    повинен    завірятися 
            гербовою   печаткою   Університету.     Гербова   печатка   ставиться 
            також   на   статуті   Університету,   положеннях,   договорах, посвід- 
            ченнях, довіреностях.  
                  Перелік інших документів,  які необхідно скріплювати гербовою  
            печаткою Університету,  визначається   Університетом   на   підставі 
            чинних  нормативно-правових актів (додаток 11).  
 
4.6.16. Печатку  треба  проставляти так,    щоб   вона   захоплювала  останні 
            кілька   літер  назви  посади особи,  яка підписала  документ.  
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4.6.17. Гербова  печатка  Університету  зберігається в приймальній ректора. 
            Печатки    структурних    підрозділів   у   начальників    структурних 
            підрозділів.     Печатки   і   штампи    зберігаються    в    сейфах    або 
            спеціальних   металевих   шафах.    Службові   бланки для складання 
            документів    видаються   суворо   за   призначенням   тільки   співро- 
            бітникам  Університету,   відповідальним    за   ведення діловодства. 
 

4.7. Адресування документів  
 

4.7.1.  Документи   адресуються    установі,   її   структурним    підрозділам 
            або   конкретній   посадовій  особі.  У  разі   адресування   документа 
            установі або її структурному  підрозділу  без  зазначення   посадової 
           особи  їхньої назви подаються у називному відмінку, наприклад:  
 

                                                   Міністерство освіти  і науки, 
                                                   молоді та спорту  України  
                                                                                        
                                                  Головне  управління освіти і науки  
                                                  Львівської обласної державної адміністрації 
 

           Якщо   документ   надсилається    посадовій    особі,    назва установи 
             зазначається  у називному  відмінку,  а  посада  і  прізвище   адреса- 
           та – у давальному, наприклад: 
 

                                                 Державний комітет України у 
                                                 справах сім’ї  
                                                 Управління у справах молоді  
                                                 завідувачеві відділу соціально- 
                                                 правової роботи з молоддю   
                                                 (Прізвище, ініціали)  
 

           У   разі   адресування    документа    керівнику   установи    або   його  
           заступнику    назва    установи     входить    до   складу  назви   посади 
           адресата, наприклад:  
                                                 Голові Державного комітету  
                                                 архівів України  
                                                 (Прізвище, ініціали)  
 

           У     разі    потреби   в    реквізиті    “Адресат”   можуть    зазначатися  
           почесне  звання  та  вчений  ступінь.    Якщо   документ   адресується 
           багатьом   однорідним  організаціям,   адресата  необхідно  зазначати 
           узагальнено, наприклад:  
                                                  Головам Ради ректорів 
                                                 ВНЗ України ІІІ–ІV рівня 
                                                 акредитації 
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           Документ   не   повинен   мати   більше   чотирьох   адресатів.  Слово  
           “копія”  перед  зазначенням  другого,  третього,  четвертого адресатів  
           не ставиться.   У   разі  надсилання   документа  більш   як   чотирьом  
           адресатам  складається  список  на розсилку і  на кожному документі  
           зазначається тільки один адресат. 
 
4.7.2. До  реквізиту  “Адресат”  може  входити  адреса.   Порядок   і   форма 
          запису     відомостей    про   адресу   установи    повинні    відповідати  
          правилам користування поштовим зв'язком.  
                   Повна адреса зазначається у разі надсилання документа разовим  
           кореспондентам, наприклад;  
 
                                                 Редакція журналу  
                                                “Архіви України”  
                                                вул. Солом'янська, 24  
                                               252110, МСП,  Київ-110,  
 
                 У разі надсилання документа громадянину спочатку зазначається  
          прізвище    та    ініціали   одержувача, а    потім    поштова    адреса  
          наприклад:  
                                     Павленко Володимир Іванович  
                                     вул. Шевченка, 67, кв. 4 
                                     79015, м. Львів  
                                      
4.7.3. У  разі  надсилання   документа   органам   законодавчої  і  виконавчої 
          влади та постійним кореспондентам їхню поштову  адресу   на докумен- 
          тах не зазначають.  У  цих  випадках   використовують   конверти     із 
          завчасно  надрукованими  адресами.                                                             
 

4.8. Резолюція  
 

4.8.1. Резолюція   –   це   напис    на  документі,  який зробив   ректор     або 
          проректор Університету,   що   містить   вказівки   щодо   виконання  
          документа.  
 
4.8.2. Резолюція   складається   з   таких    елементів:   прізвище   виконавця 
          (виконавців)   у   давальному    відмінку,    зміст    доручення,   термін 
          виконання,    особистий    підпис    керівника,    дата.    У    разі    коли 
          доручення  дано кільком посадовим особам, головним виконавцем   є 
          особа,    зазначена    у   дорученні  першою,     якщо   в   документі  не 
          обумовлено   інше.  Для   виконання   доручення   їй   надається право 
          скликати інших виконавців і координувати їхню роботу.  
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4.8.3. На документах з термінами виконання, які не потребують додаткових 
          вказівок,   у    резолюції  зазначається:    виконавець,    підпис   автора 
          резолюції, дата.  
 
4.8.4. Як правило, на документі повинно бути  не  більше  однієї  резолюції. 
          Інші резолюції можливі тільки тоді,  коли  є  необхідність  деталізації 
          порядку виконання документа.  
                 Резолюція  повинна  проставлятися  безпосередньо  на  документі,  
          нижче  реквізиту “Адресат”,   паралельно до основного тексту.  Якщо  
          місця  для  резолюції  недостатньо,  її можна проставляти на вільному  
          від   тексту   місці у  верхній частині лицьового боку першого аркуша  
          документа,  але не на полі документа,  призначеному для  підшивки.  
          Написання  резолюції  на  окремих  аркушах або спеціальних бланках  
          допускається  у  разі,  коли  документ   підлягає   поверненню   або  
          деталізується   порядок   виконання   документа   та   уточнюються  
          виконавці.  
 

4.9. Позначки про проходження та виконання документів  
 

4.9.1. Під час проходження документа  в  установі   обов'язково   робляться 
          такі помітки:  
      –  про надходження  (реєстрацію)  документа  –  на  нижньому   правому  
          полі     першого    аркуша     документа    (скорочена    назва Універси 
          тету,   дата     надходження   документа,   індекс документа);  
       –  про   взяття   документа   на   контроль   –  на  лівому   полі   першого  
          аркуша  документа   (на рівні заголовка  до  тексту)    пишеться  слово  
          “Контроль” або літера “К”;  
      –  про  виконання   документа    і    скерування   його   до справи – на  
          нижньому лівому полі першого аркуша документа (коротка довідка  
          про   виконання,   якщо   немає  документа  про виконання, слова “До 
          справи”   і  номер  справи,   в  якій  документ  буде  зберігатися,   дата 
         направлення документа до справи, назва і підпис виконавця),  
         наприклад:  
         До справи № 01-11 
         Питання вирішено позитивно 
         Відповідь надіслано   01.06.2010  № 62-01-845 
         (Посада, ініціали, прізвище)  
         Позначка “До  справи”  свідчить про  те, що   робота  над  документом 
         закінчена:  
        –  позначка  про  наявність  документа  в  електронній   формі  повинна 
            містити    повне    ім’я    файла   і   його  місце  код оператора та інші 
            пошукові дані.   Її ставлять у центрі нижнього  поля  лицьового  боку  
            першого  аркуша документа.  
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4.9.2. Кожний   документ  повинен   мати   позначку   про   безпосереднього  
          виконавця,   що   складається  з  його прізвища  і  номера  службового 
          телефону,  які   зазначаються   на   лицьовому   або   зворотному   боці 
          останнього аркуша документа, наприклад:  
          Петренко 277 12 64  
 
 

4.10. Оформлення копій документів  
 

4.10.1. Копія    документа    виготовляється  і   видається  тільки  з   дозволу 
            керівника  Університету  або керівника   відповідного  структурного  
            підрозділу.      Університет   може   засвідчувати   копії    лише    тих 
            документів,  що створюються  в   ньому. 
                    Під час  вирішення  питань  про прийняття громадян  на роботу,  
            навчання, засвідчення їхніх трудових, житлових та  інших прав, а  
            також під  час  формування  особових  справ   працівників  Універси- 
            тет може   виготовляти  копії документів,  виданих    іншими  устано- 
            вами (копії дипломів, свідоцтв про одержання освіти тощо).  
 
4.10.2. Копія      документа      виготовляється    рукописним,    друкарським 
            способами   або   засобами    оперативної     поліграфії.         Під   час 
            виготовлення   копії    рукописним  і  друкарським  способами  текст  
            документа відтворюється повністю,   враховуючи   елементи  бланка,  
            і засвідчується     підписом    посадової    особи,    яка     підтверджує  
            відповідність копії оригіналу.  
           Відмітка “Копія” зазначається  у  верхній   правій   частині лицьового 
           боку першого аркуша документа.  
           Напис про   засвідчення   документа   складається   із  слова “Згідно з 
           Оригіналом”,   найменування   посади,    особистого  підпису  особи, 
           яка засвідчує копію,   її ініціалів та прізвища,   дати засвідчення копії  
           і проставляється нижче реквізиту “Підпис”, наприклад:  
           Згідно з оригіналом 
           зав. канцелярії  
           НУ “Львівська політехніка” 
           Підпис_______Р.М. Кукляк 
           Дата  
 
4.10.3. На   копіях   вихідних   документів,    що    залишаються   у  справах, 
            текст  бланків не відтворюється,  зазначається лише дата підписання 
            документа та його  реєстраційний  індекс,  посада  особи,  яка  засвід- 
            чила копію, її підпис та дата засвідчення, наприклад: 
            Дата, індекс 
           __________________________________________________________ 
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           __________________________________________________________  
 

            Начальник відділу        (Підпис)     (Ініціали, прізвище)  
            Згідно з 
            Інспектор відділу кадрів (Підпис)     (Ініціали, прізвище)  
            Дата  
 
            На  копіях  вихідних  документів  мають  бути  візи  посадових   осіб,  
            з якими вони погоджені,  та візи виконавців; напис  про   засвідчення  
            документа,  завірений  печаткою  Університету  або  її   структурного 
            підрозділу.   Копія     документа   повинна   мати   всі     виправлення, 
            зроблені в оригіналі.  
 

4.11. Оформлення додатків до документів  
 

4.11.1. Додатки    доповнюють,   пояснюють   окремі   питання    документа 
            або  документ    загалом.   Про   наявність   додатків   зазначається  у 
            тексті  або  після тексту документа перед підписом.  Назва додатка у 
            тексті документа повинна відповідати назві  самого додатка.  
 
4.11.2. Додатки до документів можуть бути трьох видів:  
            * додатки,  що  затверджуються   або  вводяться в дію розпорядчими  
               документами (додатки до розпорядчих документів);  
            * додатки,   що   пояснюють   або   доповнюють     зміст    основного  
               документа;  
            * додатки,   що   є  самостійними  документами   і   надсилаються   із  
               супровідним листом.  
                 Додатки повинні оформлятися на стандартних аркушах і мати всі  
            необхідні для конкретного виду документа реквізити.  
                 У    розпорядчому   документі   відомості  про  наявність додатків  
            зазначаються у тексті, наприклад:  
                 Провести оцінювання    залишкових  знань студентів згідно з 
                графіком у додатку 1    
            Додатки   до   розпорядчого  документа   повинні   мати   позначку   з  
            посиланням  на  цей  розпорядчий   документ,  його   дату   і   номер.  
            Позначка  робиться  на  верхньому  правому  полі  першого   аркуша  
            додатка, наприклад:  
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Додаток  1 
                                                                                           до наказу НУ “ЛП”                            
                                                                                           від 20.05.2010 № 80-10                                        
            У разі  наявності  кількох  додатків, на  них  зазначаються порядкові 
            номери,  наприклад:  Додаток 1,  Додаток 2  тощо.   Знак   №    перед 
            цифровим позначенням не ставиться.  
            Додатки   до    розпорядчих    документів   повинні     підписувати  
            керівники   структурних  підрозділів    Університету    на  лицьовій 
            стороні  останнього аркуша додатка.  
            Відомості про   наявність   додатків   до   планів,   звітів,   протоколів, 
            повідомлень,    листів    тощо    оформляються   у   такому    порядку:  
            *   якщо документ  має  додатки,    повна  назва   яких  наводиться  у  
                тексті,  то позначка  про  наявність  додатків  оформляється   за  та- 
                кою формою:  
                                                                          Додаток: на 5 арк. у 2 прим.;  
            *   якщо документ  має додатки,  повна назва яких не  наводиться   у  
                 тексті,   то  їх необхідно перелічити після  тексту  із  зазначенням  
                 кількості аркушів у кожному додатку та кількості їхніх примір- 
                 ників, наприклад:  
                 Додатки: 1. Довідка  про  виконання  плану  основних  заходів  на   
                                     ІI квартал 2009р. на 5 арк. в 1 прим.  
                                 2. Графік   проведення   атестації   працівників  на  2 арк.  
                                     в 1 прим.;  
            *   якщо до документа додається інший документ,  що має   додатки,  
                 то позначка про наявність додатка оформляється так:  
                 Додаток: Висновок санітарно-епідеміологічної комісії 25.01.2009 р. 
                                 № 45   і додаток до нього, всього на 21 арк. у 2 прим.;  
            *   якщо додатки зброшуровані (книги, журнали),  кількість  аркушів  
                 не зазначається;  
            *   за   великої   кількості   додатків   на   них   складається  опис,  а  в 
                 самому документі після тексту зазначається:  
                                                      Додаток: відповідно до опису на _____ арк.;  
            *   якщо  додаток  надсилається не за всіма зазначеними у документі  
                 адресами,    позначку   про   наявність  документа  оформляють за 
                формою:  
                                                   Додаток: на 5 арк. у 2 прим, на першу адресу.  
 

4.12. Вимоги  до документів,  що виготовляються 
машинописними   засобами  

 
4.12.1. У    структурних    підрозділах    Університету    друкуються    тільки 
            службові документи.  Текст документів друкується  шрифтом   Times 
            New Roman, і  розміром шрифту – 14.  Окремі  внутрішні  документи 
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           (заяви,   пояснювальні  й   доповідні   записки    тощо)   дозволено   
            оформляти  рукописним  способом.  
                                                             
4.12.2. Текст документів, надрукованих на папері форматом  А4,   друкують 
            через півтора міжрядкових   інтервали,    а    форматом    А5  –  через  
            один міжрядковий інтервал.   Тексти  документів,  що   готуються  до 
            видання, друкуються через два міжрядкових інтервали.  
 
4.12.3. Реквізити   (крім   тексту),    які   складаються   з    кількох   рядків, 
            друкуються  через  один  міжрядковий   інтервал.  Складові   реквізи- 
            тів “Адресат”,  “Гриф затвердження”,  “Позначка   про  наяв ність додат- 
             ка”,    “Гриф      погодження”   відокремлюються   один    від   одного 
           1,5–2 міжрядковими інтервалами, наприклад:  
                         ПОГОДЖЕНО  
                         1,5  
                         Заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України 
                         2  
                         (Підпис) (Ініціали, прізвище)  
                         1,5 
                         Дата 
4.12.4. Реквізити    документа   відокремлюються    один  від   одного   1,5–3 
            міжрядковими інтервалами.  
 
4.12.5. Назву виду документа друкують великими літерами.  
 
4.12.6. Розшифровку   підпису  в   реквізиті  “Підпис”   друкують   на   рівні 
            останнього    рядка    назви    посади    без    пропуску    між ініціала- 
            ми і прізвищем.  
 
4.12.7. Максимальна  довжина рядка багаторядкових реквізитів –  28 знаків.  
            Якщо заголовок до тексту перевищує  150  знаків  (5  рядків),     його 
            дозволяється  продовжувати  до  межі правого поля.  Крапка в   кінці 
            заголовка не ставиться.  
 
4.12.8. Оформляючи документи, треба дотримуватись  таких   відступів   від 
            межі лівого краю документа:  
            * 12,5 мм – для початку абзаців у тексті; 
            * 92 мм – для реквізиту Адресат 
            * 104 мм – для реквізитів Гриф затвердження та Гриф обмеження 
               доступу до документа; 
            * 125 мм – для розшифровки підпису в реквізиті Підпис; 
            * не роблять відступ від межі лівого краю для  реквізитів   Заголовок 
               до тексту,   Текст    (без абзаців),     Позначка   про    наявність  
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               додатка.  Прізвище виконавця номер його телефону.   Позначка 
               про виконання документа і скерування його до справи.                                       
                Назва    посади    у    реквізитах    Підпис   та    Гриф погодження 
                засвідчувального     напису    Згідно з, а також    слів    СЛУХАЛИ, 
                ВИСТУПИЛИ, ВИРІШИЛИ,  НАКАЗУЮ, ПРОПОНУЮ. 
 
4.12.9. У  разі  наявності  кількох  грифів   затвердження   і  погодження   їх 
            розміщують  на одному рівні  вертикальними  рядками,   починаючи 
            від лівого краю; другий через 104 мм.  
 
4.12.10. Якщо  у  тексті   документа   йдеться   про  додатки  або виділене  в 
              самостійний  абзац  посилання   на   документ,  що став   підставою 
              для  його  видання,  слова   Додаток   і   Підстава  друкуються від 
              межі   лівого  краю,    а  текст  до  них  –  через   один   міжрядковий 
              інтервал.  
 
4.12.11. Тексти документів постійного зберігання друкують на одному боці 
              аркуша.   Документи  з   терміном   зберігання   до  5  років   можна 
              друкувати на лицьовому і зворотному боці аркуша. 
 
4.12.12. Під  час  оформлення  документів  на   кількох   і   більше сторінках 
              друга  та  наступні сторінки повинні бути пронумеровані.   Номери 
              сторінок   повинні    проставлятись    посередині   верхнього    поля 
              аркуша  арабськими  цифрами  без  слова   сторінка та  розділових  
              знаків.  
      

4.13. Розмноження документів  
 

4.13.1. Порядок     розмноження    документів   засобами   розмножувальної 
            техніки   визначає    ректор    Університету,    а   необхідність   роз- 
            множення    окремих     документів   –   керівники      структурних 
            підрозділів.  
 
4.13.2. Розмноження   невеликих  за   обсягом  документів,  наказів  можуть 
            здійснювати    безпосередньо    відділи   за  допомогою   засобів орг- 
            техніки,   наявних    на  його    робочому   місці,   та   засвідчують   їх 
            в канцелярії Університету. 
 
4.13.3. Розмноження     великих     за   обсягом     документів     здійснює 
            Видавництво    Університету   з    дозволу     проректора.    Оригінали 
            документів   після   виготовлення   з   них   копії   повертаються     за 
            належністю.  
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4.14. Підготовка  та  оформлення   документів   до   засідань  
ректорату  

 
4.14.1. Засідання   ректорату    провадяться    відповідно   до    затверджених 
            планів їхньої роботи та в міру потреби.  
 
4.14.2. У    плані   роботи   ректорату    зазначається   зміст   питань,      дата 
            розгляду,   прізвище   доповідача   та   назва    структурного    підроз- 
            ділу,   який    готує    документи   для    розгляду    ректоратом. 
            Керівники    структурних     підрозділів     завчасно    подають     для  
            внесення   до  плану    роботи колегіального   органу  перелік питань, 
            які вони  вважають  за  необхідне  розглянути  на  його засіданні.   
 
4.14.3. Відповідальність за своєчасну  та  якісну  підготовку документів   до 
            засідань    ректорату    покладається   на      керівників     відповідних 
            структурних підрозділів Університету. 
 
4.14.4. Секретар    ректорату    або     інша    визначена    особа     контролює  
            своєчасність   подання   документів  на  розгляд  та    перевіряє   їхню 
            наявність  і правильність оформлення. 
 
4.14.5. Обговорення    питань  і  рішення,    що   приймаються на засіданнях 
            ректорату    Університету    фіксуються   у   протоколах.   Протоколи 
            оформляються на підставі записів, зроблених під час засідань. 
 
4.14.6. Рішення  ректорату,  у  разі  необхідності,  доводяться до виконавців 
            структурних підрозділів, шляхом надсилання їм копій наказів. 
 

4.15. Оформлення документів про відрядження  
 

4.15.1. Службові    відрядження    працівників   здійснюються відповідно до 
            плану   роботи   Університету   та   з   урахуванням   асигнувань     за  
            кошторисом витрат на відрядження.  
    
4.15.2. Для      реєстрації       посвідчень      про      відрядження      ведеться  
            спеціальний журнал (додаток 12).  
 
4.15.3. Після  повернення  з  відрядження   працівник   у   триденний   строк 
            подає  до  бухгалтерії   звіт   про  використання   коштів  наданих  на 
            відрядження.   До  звіту   додається   посвідчення  про   відрядження 
            (додаток 13)    з   позначками  у   пунктах   прибуття,   та   оригінали                                                           
            документів, що підтверджують фактичні витрати.  
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5. Порядок оброблення та надсилання вихідних документів  
 

5.1. Вихідні  документи,  зокрема  виготовлені  на ПК, обробляються  і  над- 
       силаються   централізовано   в   день  їхнього одержання  від   структур- 
       них підрозділів або не пізніше наступного робочого дня.  
 
5.2. Під  час  приймання  від  виконавців  вихідних  документів  обов'язково 
       перевіряється:  
       * правильність   оформлення    документа   і  розміщення на ньому всіх 
          реквізитів;  
       * правильність зазначення адреси;  
       * наявність  усіх  необхідних підписів  на документі  та  додатках до 
          нього;  
       * наявність віз  на  копії документа,  що залишається у справах  Універ- 
          ситету; 
       * наявність на документі позначки про додатки;  
       * відповідність кількості примірників кількості адресатів.  
 
5.3. На  оригіналах  документів, які підлягають поверненню,  на  верхньому 
       правому  полі  першої   сторінки   ставиться  штамп    “Підлягає повер- 
       ненню”.  
 
5.4. Документи,  що  надсилаються одночасно одному  і  тому  самому адре- 
       сату, вкладають в один конверт.   
 
5.5. У  разі  надсилання  кореспонденції до інших міст,  крім  назви   устано- 
       ви, посади та прізвища  адресата,   зазначається  точна  адреса   (вулиця, 
       номер будинку, місто, район, область, поштовий індекс).  
 
5.6. У   реєстраційній  картці   зазначаються   номер   вихідного   документа, 
       дата реєстрації,  заголовок (короткий зміст)  документа   і номер справи, 
       в якій буде зберігатися його копія.  
 
5.7. Документи,  що   доставляє    кур'єр,    передаються    адресатам пі дроз- 
       писку в розносній книзі.  
 
5.8. Оригінали   наказів,  планів,  звітів,   протоколів  тощо   залишаються  в 
       Університеті,  в  інші установи надсилаються їх завірені копії.  
 
5.9. Документи,      виготовлені    на   ПК,    надсилаються    із   супровідним                                                             
       листом  в  упаковці,   що  відповідає   технічним   вимогам   збереження 
       носіїв   записаної   на   них    інформації.     Копія   супровідного   листа 
       підшивається до справи.  
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5.10. Вихідні   документи    та    інші    поштові     відправлення   структурні 
         підрозділи  та  окремі виконавці зобов'язані передавати   до канцелярії 
         не пізніше 1500. Такі документи відправляються адресату не пізніше 2 
         днів з моменту отримання діловодом.   Не  допускається    надсилання 
         або передача документів без реєстрації. 
 

6. Організація контролю за виконанням документів  
 

6.1. Завдання і порядок контролю за виконанням документів  
 

6.1.1. Завданням    контролю  за   виконанням  документів   є   забезпечення 
          своєчасного та якісного  їхнього виконання. 
 
6.1.2. Контролю  підлягають  зареєстровані  документи, в яких  встановлено  
          завдання.   Обов’язково контролюється  виконання:   законів України, 
          постанов,  доручень  та наказів Міністерства освіти та науки,  молоді   
          та спорту України,  запитів та звернень народних депутатів  України. 
 
6.1.3. Відповідальність  за виконання документа несуть  особи,  зазначені  у 
          розпорядчому   документі    (наказі,  розпорядженні,  рішенні  тощо),  
          резолюції керівника, та безпосередні виконавці. У разі коли документ 
          виконується  кількома  працівниками,  відповідальним за організацію 
          виконання  (скликання)   є працівник,  який  у  резолюції   зазначений 
          першим.  
 
6.1.4. Безпосередній   контроль   за   виконанням   документів  покладається 
          на   інспектора  з  контролю  виконання.   У  структурних  підрозділах 
          безпосередній    контроль  за  виконанням   документів   здійснюють  
          керівники підрозділів. 
 

6.2. Строки виконання документів  
 

6.2.1. Документи   можуть   бути   із   зазначенням  і без зазначення   строку 
          виконання.    Строки   виконання   можуть   бути    вказані  у   самому  
          документі або встановлені актами законодавства (додаток 14).  
 
6.2.2. Документи без зазначення строку  виконання  повинні  бути  виконані  
          не    пізніше    як  за  30 календарних  днів,  а   документи  з позначкою   
          “терміново”   протягом   5   робочих   днів   від      дати    підписання 
          документа.  
 
6.2.3. Строк виконання  документа  може  бути змінений лише за вказівкою 
          посадової   особи,    яка    його   встановила,  а  у  разі  її  відсутності – 
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          посадовою особою,  яка  її  заміщає.  У разі  потреби строк може бути 
          продовжений  за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається  
          не пізніше як за 5 робочих днів до закінчення встановленого строку, а 
          щодо    документа   без   зазначення   строку   –   до   закінчення   30 – 
          денного строку від дати його одержання.  
 

6.3. Здійснення контролю за виконанням документів  
 

6.3.1. Контроль за виконанням документів  містить  такі  види робіт:  
         *  постановку документів   (доручень)  на  контроль,  формування  
             картотеки контрольованих документів; 
         *  перевірку своєчасного доведення документів до виконавців;  
         *  облік   і    узагальнення    результатів   контролю  за   виконанням  
             документів (доручень);  
         *  інформування    керівника   про   хід   та    підсумки     виконання  
             документів (доручень);  
         *  зняття документів з контролю;  
         * формування картотеки виконаних документів.  
 
6.3.2. Документ  вважається    виконаним    лише   тоді,   коли   поставлені  в  
          ньому питання вирішені і кореспондентові дано відповідь по суті.  
 
6.3.3. Після виконання документ знімається з контролю.  Зняти документ  з  
          контролю може тільки та особа, яка поставила його на контроль; у  та- 
          кому  разі на документі і РКК робиться помітка  про зняття  з  контро- 
          лю. Дані про виконання документа і зняття його з контролю   вносять- 
          ся до РКК.  
 
6.3.4. Дані    про   наслідки  виконання  взятих    на    контроль   документів  
          періодично узагальнюються і  доповідаються  керівництву   
          Університету (додаток 15) 
 

7. Складання номенклатур і формування справ  
 

7.1. Складання номенклатур справ  
 

7.1.1. Номенклатура   справ  –  це   систематизований   перелік назв справ, 
          створюваних   у   діловодстві   Університету  оформлений    у відпо- 
          відному порядку із зазначенням строків зберігання справ.  
 
7.1.2. Номенклатура   справ  є  обов'язковим для Університету  документом, 
          який   складається   для  створення   в  Університеті   єдиної   системи 
          формування    справ,    забезпечення   їх   обліку,   швидкого  розшуку  
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          документа за його змістом та видом, відбору документів на державне  
          зберігання у процесі діловодства.  
 
7.1.3. В Університеті є індивідуальна  номенклатура справ.  
 
7.1.4. Номенклатура     справ     структурного     підрозділу    розробляється  
          посадовою  особою,  відповідальною за діловодство у   структурному 
          підрозділі,    із    залученням    фахівців,    підписується      керівником 
          структурного  підрозділу та обов'язково погоджується з     керівником 
          архівного підрозділу Університету (додаток 16).  
 
7.1.5. Номенклатура справ структурного підрозділу складається  на підставі 
          вивчення документів з усіх питань його діяльності.  
 
7.1.6. Після   виконання    документів   вони   групуються  у   справи,   яким 
          надаються   назви  (заголовки),  що  в  стислій   узагальненій  
          формі  відтворюють  склад  і зміст документів  у  справах.  Основною  
          частиною  заголовка справи є виклад питання (предмет), з якого вона  
          заводиться.  
 
7.1.7. Розміщення     справ    у   номенклатурі     структурного      підрозділу 
          повинно  відповідати ступеню  важливості  питань,  що вирішуються, 
          з  урахуванням   взаємозв'язку документів, долучених до  конкретних 
          справ.  Як правило, першою розміщується група справ, до якої неале- 
          жать документи  органів  вищого  рівня,  далі   група    організаційно- 
          розпорядчої     документації    самого     Університету       (накази, роз- 
          порядження,    рішення    тощо),    планово-звітна    документація   і  
          листування.   У  групі  листування  першими   розміщуються   справи,  
          що містять листування з органами вищого рівня.  
 
7.1.8. Кожна   справа,    що належить до номенклатури справ, повинна мати 
          умовне     позначення    –     індекс.   Індекс     справи      структурного   
          підрозділу    складається      з     індексу   структурного        підрозділу 
          (  класифікатором  структурних  підрозділів)  та  порядкового  номера 
          в межах   підрозділу.     У разі   наявності   у   справі    томів    (частин)  
          індекс ставиться на кожному томі  із зазначенням: т. 1, т. 2 тощо.  
 
7.1.9. У   кінці    діловодного     року     номенклатура   справ   структурного 
          підрозділу    обов'язково   закривається     підсумковим     записом,    у 
          якому  зазначається  кількість  і  категорії фактично  заведених за  рік 
          справ.  Підсумковий запис скріплює своїм  підписом  особа,   відпові- 
          дальна за діловодство у структурному підрозділі.  
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7.1.10. Номенклатура    справ      структурного     підрозділу     Університету  
            складається  у  трьох примірниках,  на кожному  з  яких  обов'язково  
            заповнюються     грифи    погодження   з   керівником     архівного  
            підрозділу    Університету          
            * перший примірник – зберігається у структурному підрозділі;  
            * другий примірник – передається в канцелярію Університету;  
            * третій   примірник  –   використовується   для  формування  справ  і  
               пошуків потрібного документа.  
 
7.1.11. Номенклатури  справ   структурних  підрозділів після їхнього роз- 
            гляду  й аналізу  зводяться  канцелярією  в  індивідуальну   (зведену)  
            номенклатуру  справ  Університету.  
 
7.1.12. Під   час    розроблення    індивідуальної     номенклатури    справ 
            Університету, крім  зведення  номенклатур структурних  підрозділів,  
            вивчається й   аналізується   діяльність    Університету   загалом. 
            До того ж  використовуються   положення   про Університет  та  їхні 
            структурні   підрозділи;    штатні   розписи;     типові    чи    примірні  
            номенклатури;   номенклатури  та  описи    справ   за   минулі   роки;  
            класифікатори    документів   і    кореспондентів,    що    ведуться    в  
            Університеті;  РКК;    типові   та   відомчі   переліки   документів    із  
            зазначенням  строків  зберігання документів,  а  також враховуються 
            завдання Університету  на  наступний рік.  
 
7.1.13. Під   час     складання   зведеної   номенклатури    справ    може вико- 
            ристовуватися    структурний   або   функціональний   принцип   її  
            внутрішньої побудови.  
            Підзаголовком  у  такій номенклатурі справ   є    назва   структурного 
           підрозділу. Першим розділом номенклатури  зазначається канцелярія.                  
 
7.1.14. До     номенклатури    справ   не    належать   друковані    видання, 
            брошури,  довідники,    бюлетені,   реферативні   журнали,    експрес- 
            інформація тощо.  
 
7.1.15. Зведена   номенклатура   справ   Університету   після  її  остаточного 
            доопрацювання     погоджується   з  ЕК Університету   і     експертно- 
            перевірною    комісією     (ЕПК)     державного    архіву     Львівської  
            області,   після    чого    затверджується      ректором     Університету 
            (додаток 17) 
 
7.1.16. Як у номенклатурі справ структурного підрозділу,  так   і  у зведеній 
            номенклатурі  справ  установи  протягом діловодного року  в   графі 
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            “Примітка”  робляться  позначки  про  заведення  і  внесення   нових 
            справ, про  перехідні   справи,   про  посадових  осіб, відповідальних 
            за   формування   справ,   про  передачу  справ  в архівний  підрозділ 
            Університету.  
 
7.1.17. У   кінці   діловодного    року     номенклатура    справ  Університету 
            обов'язково   закривається   підсумковим    записом.     Підсумковий  
            запис  скріпляє    своїм    підписом    зав.  канцелярії    Університету.  
            Про   наявність заведених  за   рік    справ    повідомляють   архівний 
            підрозділ  Університету. 
 
7.1.18. Зведена номенклатура  справ   складається  у  чотирьох примірниках, 
            на  кожному  з  яких  повинен  бути    заповнений гриф погодження з  
            Державним архівом Львівської області.  
            Примірники зведеної  номенклатури  справ   розподіляються   в такій 
            послідовності:  
            *  перший – зберігається у  канцелярії;  
            *  другий –  передається  до архіву  Університету для  здійснення; 
                контролю   за   формуванням   справ   у   структурних підрозділах;  
            *  третій –   надсилається  до  Державного  архіву Львівської області;  
            *  четвертий   –  розподіляється   за   розділами   між    відповідними  
                структурними підрозділами для практичної роботи.  
 
7.1.19. Зведена    номенклатура    справ   Університету,   як   і номенклатура 
            Справ   структурного   підрозділу,  щорічно  (не  пізніше   листопада- 
            грудня)     переглядається,    аналізується    і      уточнюється.   Після   
            внесення  змін    номенклатура   справ   передруковується   і затверд- 
            жується ректором Університету. 
                  Зведена номенклатура  справ підлягає повторному   перескладан- 
            ню і перепогодженню з державним архівом Львівської обл. один раз  
            на  п'ять років  або  у разі змін у структурі,  функціях та характері        
            роботи  Університету.  
 
 

7.2. Формування справ  
 

7.2.1. Формування справ – це  групування виконаних  документів  у  справи 
          відповідно до номенклатури справ.  
 
7.2.2. Під  час  формування  справ  слід  дотримуватись таких правил:  
          *  групувати у справи тільки оригінали  (у   разі  їхньої    відсутності – 
              засвідчені  в  установленому порядку копії) правильно оформлених 

724



 

              і виконаних документів,  не допускати долучення до  справ   чорно- 
              вих, особистих,   дублетних   документів,   документів,  що  підляга- 
              ють поверненню, та розмножених копій;  
          *  групувати у справи  документи  одного  діловодного  року  (за ви- 
             нятком   особових,  судових,   перехідних  справ).  Особові справи 
             формуються протягом всього часу роботи особи в Університеті; 
          * групувати у справи окремо документи постійного і  тимчасового  
             строків зберігання.  
 

               Як виняток,  коли  цього  вимагає  специфіка роботи  Університету,  
          документи постійного і  тимчасового  строків зберігання,   пов'язані   з  
          вирішенням   одного     питання,   можуть    групуватися   протягом 
          діловодного року в одну справу.    Після закінчення діловодного року  
          або  перед   передачею  справи   в  архівний   підрозділ   Університету  
          документи повинні  бути  розкладені  за  окремими  справами згідно з 
          номенклатурою:  
          * в  одній   справі   документи  постійного, в  іншій  –  документи тим- 
             часового терміну зберігання;  
          * долучати  до   справи   документи   тільки   з  одного питання або  
             групи  споріднених   питань,   що   становлять   єдиний   тематичний  
             комплекс,   спочатку   ініціативний   документ,   а  потім   всі інші  в  
             логічній послідовності;  
         * якщо документи за  своїм  змістом  і  строком  зберігання  не можуть 
            бути  згруповані  у  справи,  передбачені  номенклатурою, заводиться 
            нова справа з обов'язковим внесенням її назви та строку зберігання 
            в чинну номенклатуру справ;  
         * документи,   створені    за  допомогою   ПК,  групуються  у справи на  
            загальних підставах;  
         * справа  не   повинна   перевищувати   250   аркушів   (30–40   мм зав- 
           товшки).  
 

7.2.3. Документи    всередині   справи   групуються   у   хронологічному   чи 
          логічному порядку або у їхньому поєднанні.  
 

7.2.4. Розпорядчі   документи   разом з додатками групуються у справи за їх- 
          нім типом і хронологією. Статути, положення,   інструкції  та інші  до- 
          кументи,  затверджені  розпорядчими документами,  є додатками до  
          них і  розміщуються  разом  із  зазначеними документами. Якщо вони 
          затверджені як самостійні документи, то їх групують в окремі справи.  
          Накази   з     основної    діяльності;    про    прийняття,     переведення, 
          звільнення,   заохочення,   сумісництво   працівників;    про    надання  
          відпусток;  про накладення  стягнення   на   працівника,  відрядження  
          працівників,    з     адміністративно-господарських     питань     тощо  
          групуються у різні справи.  
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7.2.5. Документи засідань ректорату групуються  у дві справи:  
          * протоколи і документи до них (доповіді, довідки тощо);  
          * документи з організації засідань (порядок денний,  проекти   та копії 
             рішень тощо).  
          Протоколи   групуються   у   хронологічному  порядку  і за  номерами.  
          Документи  до  засідань  систематизуються  за  датами  та   номерами  
          протоколів;  всередині    групи  документів,  що   стосуються    одного  
          протоколу, – за порядком денним.  
 

7.2.6. Доручення органів вищого рівня і документи,  пов'язані   з їх виконан- 
          ням,   групуються  у  справи  за  напрямами  діяльності   Університету.  
          За  невеликої  кількості  таких  документів вони  формуються    в одну 
          справу.  Всередині  справи  документи  систематизуються  за датами  
          доручень.  
 
7.2.7. Затверджені   плани,    звіти,     кошториси     групуються   у    справах 
          окремо від проектів цих документів.  
 
7.2.8. Листування групується за змістом та  кореспондентським принципом 
          і   систематизується    у    хронологічній    послідовності:    документ- 
          відповідь йде за документом-запитом.  
 
7.2.9. Документи   в   особових    справах    групуються    у  хронологічному 
          порядку  в  міру   їх  надходження   у такій  послідовності:    внутріш- 
          ній опис документів,  долучених до  справи;   заява про прийняття на 
          роботу;  направлення або подання;  особовий   листок  обліку  кадрів; 
          автобіографія, документи про освіту, витяги з наказів  про  призначен- 
          ня,  переведення, звільнення; доповнення до особового листка обліку  
           кадрів; доповнення до особового листка  про  заохочення;  довідки та  
           інші документи.  Довідки  з  місця  проживання, медичні довідки  про 
           стан здоров'я та  інші  аналогічні  документи   групуються   в   окремі 
           справи тимчасового зберігання  і до  особових справ не долучаються.  
           Копії  наказів  про  стягнення,  заохочення,  зміну прізвища тощо   до 
           особової  справи  не  долучаються  у  зв'язку  із   внесенням   відомос- 
           тей про це у доповнення до особового листка обліку кадрів.  
 
7.2.10. Особові  рахунки  працівників та інші  подібні документи системати- 
            зуються в межах року за прізвищами в алфавітному порядку.  
 
7.2.11. Методичне    керівництво   і   контроль   за   формуванням   справ     в 
            Університеті та її  структурних   підрозділах       здійснюється  канце- 
            лярією та архівом. 
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7.3. Оперативне зберігання документів  
 

7.3.1. Документи з часу створення (надходження)  і до передачі   їх  в  архів 
          Університету зберігаються за місцем їхнього формування у  структур-  
          них   підрозділах.  З   метою   підвищення   оперативності     розшуку 
          документів   справи  розміщуються    відповідно    до    номенклатури 
          справ.  На   корінцях   обкладинок   справ   зазначаються   індекси   за 
          номенклатурою.  
 
7.3.2. У  разі    зберігання    справ  у  структурних  підрозділах   схоронність 
          документів   і   справ     забезпечується     керівниками    структурних  
          підрозділів і посадовими особами,  відповідальними  за   діловодство.  
 
7.3.3. З   метою    забезпечення    схоронності   документів  справи   повинні 
          зберігатися  у робочих кімнатах або  спеціально  відведених  для   цієї 
          мети приміщеннях, у шафах і столах, що зачиняються.  
 
7.3.4. Документи,  створені  за  допомогою ПК,  зберігаються на   загальних 
          підставах.  
 
7.3.5. Видача   справ   у   тимчасове   користування   стороннім    установам 
          здійснюється   з   дозволу ректора Університету.   На  видану  справу  
          заводиться  карта-замінник  справи,  у якій  зазначається структурний 
          підрозділ,  номер справи,  дата її видачі,  кому справа видана,   дата  її  
          повернення.  Передбачаються   графи   для   підписів  в    одержанні  і 
          прийомі справи.  
  
7.3.6. Вилучення   документа    зі   справи    постійного   строку    зберігання 
          забороняється.   Як     виняток    вилучення     документа    допускаєть- 
          ся    з   дозволу   ректора    Університету   з    обов'язковим    залишен- 
          ням у справі завіреної копії документа.  
 

8. Підготовка справ  
до зберігання та використання  

 
8.1. Закінчені   діловодством    справи    постійного   і  тривалого  (понад  10 
       років)  строків  зберігання повинні здаватися в архів  Університету   для 
       наступного    зберігання   та    використання.    Справи     тимчасового 
       зберігання    (до  10  років   включно)    можуть   передаватися   в   архів   
       Університету за  погодженням  з  його керівником.  
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8.2. Підготовка  документів  до передачі в архів Університету містить:  
       * експертизу цінності документів;  
       * оформлення справ;  
       * складання описів справ;  
       * передачу справ   до архіву Університету    і забезпечення схоронності  
          документів.  
 
8.3. Експертиза  цінності документів  полягає у визначенні їхньої цінності з 
       метою  встановлення   строків  зберігання  документів  і  відбору  їх  на 
       державне зберігання.  
 
8.4. Для   організації   та   проведення    експертизи   цінності  документів  в 
       Університеті  створюються постійна експертна комісія (ЕК).  
 
8.5. Експертиза  цінності  документів проводиться на підставі  номенклатур 
       справ   і  переліків  (типових,  відомчих)    документів   із   зазначенням 
       строків   зберігання.   За  результатами  експертизи цінності документів 
       складаються  описи   документів   постійного    і    тривалого    термінів 
       зберігання  та  акт  про  виділення  для  знищення  документів,   що   не  
       підлягають зберіганню.  
 
8.6. Виділення   документів   для   знищення   і   складання   про   це   акта 
       провадиться  після  підготовки  описів  справ  постійного  і    тривалого 
       строків  зберігання  за  цей  же  період;   акти про виділення документів 
       для   знищення,   що   не   підлягають    зберіганню,   розглядаються  на 
       засіданнях ЕК  одночасно  з  описами  справ  (додаток 18). 
 
8.7. Після  затвердження  акта   про   виділення   документів  для   знищення 
       зазначені  документи  знищуються.  
 
8.8. Документи    Університету   групуються   у   справи    після   закінчення  
       діловодного року.  Справи  постійного  і  тривалого  строків  зберігання  
       підлягають  такому оформленню:   
       * підшивання в обкладинку з твердого картону,  нумерація аркушів у 
          справі;   
       * складання   підсумкового напису;   
       * складання (у разі потреби) внутрішнього опису документів;  
       * оформлення обкладинки справи.  
 
8.9. Документи тимчасового  строку  зберігання,  сформовані  у справи,   не 
       підшиваються,     аркуші    не    нумеруються,      уточнення     елементів 
       оформлення обкладинки не провадиться.  
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8.10. Окремі  групи  справ  постійного   строку   зберігання,   назви  яких  
         не    повністю    розкривають    зміст    (справи  з   постановами, розпо- 
         рядженнями,    наказами,     рішеннями    тощо),   повинні    мати  внут- 
         рішній  опис  документів  у  справі.  Опис розміщується на початку   
         справи і містить зазначення індексів документів у  справі, їхній  корот- 
         кий зміст, дату і номери аркушів у справі.  
 
8.11. Обкладинка    справ     постійного    і   тривалого   строків    зберігання  
         оформляється за встановленою формою (додаток 19, 20).  
 
8.12. Після  закінчення   діловодного  року   до  написів  на    обкладинках 
         справ    постійного   і   тривалого   строків     зберігання      вносяться  
         необхідні   уточнення,    перевіряється   відповідність  заголовків справ  
         на     обкладинці   змісту   підшитих   документів,  у   разі   потреби   до 
         заголовка    справи     вносяться   додаткові   відомості    (проставляють  
         номери наказів, протоколів, види і форми звітності  тощо).  
 
 
8.13. Дата  на  обкладинці   справи  повинна   відповідати   року   початку   і  
         закінчення справи;  у справі,  що має документи за раніший  період   
         ніж рік утворення справи, під датою робиться напис: “є документи   за  
         ... роки”.  
 
8.14. На  обкладинках   справ,   що  складаються   з  кількох  томів (частин),   
         проставляються   дати   першого  і  останнього    документів   кожного 
         тому (частини).  У разі зазначення  точної  календарної   дати   зазнача-   
         ють   число,  місяць   і  рік.  Число   і  рік    позначаються    арабськими  
         цифрами, назва місяця пишеться словом. 
 
8.15. На  обкладинці   справи   проставляється   номер справи за описом  і  з  
         погодженням з архівним  підрозділом   Університету,   номер  опису  і  
         фонду.  
 
8.16. У   разі    зміни    назви    Університету   (її   структурного   підрозділу) 
         протягом періоду,   який охоплюють  документи  справи, або під   час   
         передачі   справи   до  іншого Університету  (структурного підрозділу) 
         на  обкладинці  зазначається  нова  назва  Університету (структурного  
         підрозділу).  
 
8.17. Написи    на    обкладинках    справ    постійного  і   тривалого   строків  
         зберігання  робляться   чітко,  чорним  світлостійким   чорнилом     або  
         тушшю.  
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8.18. За    результатами    експертизи    цінності     документів   складаються  
         описи справ постійного,   тривалого строків зберігання і  з   особового  
         складу.  
 
8.19. Описи  справ  зазначених  у  пункті  8.18 цієї   Інструкції  складаються  
         за встановленою формою (додаток 21).  
 
8.20. Описи   справ   структурного    підрозділу    складає   посадова   особа, 
         відповідальна   за   стан    діловодства   у     структурному    підрозділі, 
         за   методичної  допомоги  архіву Університету.  
 
8.21. Опис   справ   структурного    підрозділу   складається   з   дотримання  
         таких правил:  
         * номер   опису   структурного   підрозділу   повинен     складатися    з  
            цифрового  позначення    структурного   підрозділу   за   номенклату- 
            рою  справ   з   доданням    початкової    літери   назви    категорії   
            документів,  що   входять  до опису,  та  останніх двох цифр року,  
            в якому заведені включені до опису справи;  
        * графи опису заповнюються відповідно до відомостей,   винесених   на   
           обкладинку  справи.   Опис  на   справи  тривалого строку  зберігання  
           повинен   мати   додаткову   графу  “Строк  зберігання,   стаття   за  
           переліком”;  
        * графа  опису   “Примітка”    використовується   для    позначок    про  
           особливості   фізичного   стану    справ,   про  передачу  справ  іншим  
           структурним  підрозділам  Університету,   про наявність копій   тощо;  

 * систематизація  справ структурного підрозділу,  що включаються   до  
    опису,    повинна   відповідати    систематизації   за    номенклатурою  
    справ як структурного підрозділу, так і Університету загалом;  
  * кожна  справа   вноситься   до   опису  під  самостійним  порядковим  
     номером.  Якщо  справа   складається  з   кількох  томів  (частин),   то  
     кожний том (частина) вноситься до опису під окремим номером;  
 *  у  разі   внесення   до   опису   підряд   кількох   справ   з   однаковим  
     заголовком зазначається повністю лише заголовок першої  справи, а  
     інші відомості про справи вносяться до опису   повністю (на  кожно- 
     му новому аркуші опису заголовок відтворюється повністю);  
 *  справи   з   особового   складу    вносяться    до   опису  за  алфавітом,  
     тематикою, хронологією.  
 

8.22. Описи   справ   ведуться   протягом кількох років з єдиною   суцільною   
         нумерацією справ.   Справи  кожного  року становлять   річний  розділ   
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         опису.  У кінці   опису   робиться  підсумковий  запис   із  зазначенням  
         (цифрами  і  літерами)   кількості  справ,    що   значаться   за   описом,  
         перший  і  останній номери справ за описом,  а також обумовлюються  
         особливості  нумерації  справ  в  описі  (літерні та  пропущені  номери  
         справ).  У річний  розділ  опису вносяться також справи,  не завершені  
         діловодством   року.   В  такому  разі  у  кінці річних розділів опису  
         кожного    наступного  року,  протягом  якого  справи продовжувалися  
         діловодством,   зазначається:   “Документи з цього питання див.  
         також  у розділі за __________ рік, № _________”.  
 
8.23. Опис   справ    структурного   підрозділу   підписує   укладач  із   зазна- 
         ченням   його   посади,   погоджується  з  завідувачем   архіву  і  за- 
         тверджує керівник структурного підрозділу.  
 
8.24. Опис   справ   структурного   підрозділу    Університету    складається  
         у двох примірниках,  один з яких передається разом із  справами  в ар- 
         хів  Університету,   а  другий  залишається як контрольний  примірник  
         у структурному підрозділі.   
 
8.25. Зведений  опис  справ  постійного   строку   зберігання в   Університеті 
         складається   у   чотирьох     примірниках   і   підлягає    обов'язковому   
         затвердженню   ЕПК    відповідного  державного    архіву    Львівської  
         області   через   два   роки   після   завершення    справ   у   діловодстві.   
         Для  затвердження  до державного архіву  надсилаються   всі    чотири  
         примірники  описів,  один  з яких  після  затвердження  залишається  у  
         державному архіві,  а решта повертається Університету.    
 
8.26. Закінчені    діловодством    справи    постійного  і   тривалого     строків  
         зберігання    разом    з    реєстраційними      журналами,      контрольно- 
         обліковими картками на документи передаються в архів Університету 
         через  два   роки    після   завершення    їх   у   діловодстві.   Справи  
         тимчасового   строку  зберігання  передаються  в  архів   Університету   
         на розсуд ректора  Університету.   Якщо   окремі    справи     необхідно 
         залишити  у  діловодстві  для   поточної   роботи,   архів   Університету   
         оформляє видачу справ у тимчасове користування.  
 
8.27. Справи   постійного   і   тривалого   строку  зберігання  передаються  в  
         архів  за  описами.  До того ж  на всіх примірниках  описів     навпроти  
         кожної справи робиться  помітка  про  її  наявність.  У  кінці   кожного  
         примірника  опису  завідувач   архіву   Університету  розписується    у  
         прийнятті   справ  з  обов'язковим  зазначенням     цифрами  і  літерами  
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         кількості  переданих   до   архіву    справ,    проставляє    дату.     Один 
         примірник   опису   повертається  структурному   підрозділу, всі   інші    
         залишаються  в  архіві Університету за номенклатурою справ. 
8.28. Справи  передаються  до  архіву Університету     належно  зв'язаними. 
 
8.29. Схоронність  документів   в   Університеті  забезпечується    наявністю 
         архіву Університету  згідно із Законом  України  “Про   Національний 
         архівний фонд і архівні установи” 
 

       ПОГОДЖЕНО                                                 ПОГОДЖЕНО 
       Протокол ЕПК Державного                           Протокол  ЕК       
       архіву Львівської області                               НУ “Львівська політехніка” 
             7.06.2011        №  6                                          30.05.2011   № 1……….                
       ________________________ 
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                                                      Додаток 1  
                                                                                                 до пункту 3.3.3  
 
                  Перелік документів, що не підлягають реєстрації  
                           у канцелярії   Університету 
 
     1. Листи, що надійшли в копії до відома. 
     2. Телеграми і листи про дозвіл на відрядження і відпустки. 
     3. Повідомлення   про  засідання,  наради,  збори  і  розпорядок дня. 
     4. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.* 

     5. Зведення та інформація, надіслані до відома. 
     6. Навчальні плани, програми (копії).* 
     7. Рекламні повідомлення, плакати, програми  нарад, конференцій тощо. 
     8. Прейскуранти (копії). 
     9. Норми витрати матеріалів. 
     10. Вітальні листи і запрошення. 
     11. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).* 
     12. Наукові звіти за темами.* 
     13. Місячні, квартальні, піврічні звіти.* 
     14. Форми статистичної звітності.* 
 

     ——————————————————————————————— 
* Документи,  зазначені  у  пунктах  4,  6,  11,  12,  13,  14, підлягають   спе-

ціальному обліку у відповідних структурних підрозділах Університету (бухгал-
терії,  відділі  кадрів,  бібліотеці, відділі науково-технічної інформації).  
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                                                                                                  Додаток 2 
                                                                                                 до пункту 3.3.6 
 
                              Класифікація  кореспондентів 
 
    Індекс                     Кореспондент 
       62 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
       63 Міністерства, відомства тощо 
       64 Громадські організації, прокуратура, суди, редакції 

газет, журналів, радіо- та телебачення 
       65 Обласні та місцеві ради народних депутатів  
       66 Академії наук, НДІ, КБ, ПК 
       67 Навчальні заклади 
       68 Підприємства та установи 
       69 Листи громадян 
       70 Листування з закордонними кореспондентами 
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                                                                                                 Додаток 3 
                                                                                                 до пункту 3.3.6 
 

Індексація структурних підрозділів 
Національного університету “Львівська політехніка” 

 
Назва структурного підрозділу Індекс 

1 2 
Канцелярія       01 
Ректор   Бобало Ю.Я.       10 
Проректор з економічних питань  Мороз А.С.       02 
Перший проректор Павлиш В.А.       03 
Проректор з міжнародних зв’язків  Рашкевич Ю.М.       04 
Проректор з наукової роботи   Піх З.Г.       05 
Проректор з науково-педагогічної роботи  Федасюк Д.В.       06 
Проректор з науково-педагогічної роботи  та соціального розвитку  
Моркляник Б.В. 

      07 

Проректор з науково-педагогічної роботи  Загородній А.Г       08 
Проректор з навчально-виробничої роботи Крайовський В.Я.       09 
 
Інститут комп’ютерних технологій,                             ІКТА 
автоматики та метрології  

 
       11 

Кафедра комп’ютерних систем і автоматики                   КСА       111 
Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації       МСС       112 
Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки               ІВТ       113 
Кафедра електронних обчислювальних машин               ЕОМ       114 
Кафедра приладів точної механіки                                    ПТМ       115 
Кафедра захисту інформації                                               ЗІ       116 
Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем              СКС       117 
Кафедра безпеки інформаційних технологій                     БІТ       118 
  
 
Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки              ІТРЕ 
та електронної техніки 

 
      12 
 

Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань   ТРР      121 
Кафедра електронних засобів інформаційно-                ЕКЗІТ 
комп’ютерних технологій 

     122 

Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем            РЕПС      123 
Кафедра напівпровідникової електроніки                         НПЕ      124 
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Продовження  
1 2 

Кафедра електронних приладів                                           ЕП      125 
Кафедра фотоніки                                                                ФОТ      126 
Кафедра телекомунікацій                                                    ТК      127 
  
  
 
Інститут права та психології                                         ІНПП 

       
      13 

Кафедра кримінального права і процесу                          КПП      131 
Кафедра історії держави і права                                        ІПДр      132 
Кафедра адміністративного та інформаційного права    АІП      133 
Кафедра міжнародного права та філософії права        МПФП      134 
Кафедра цивільного права та процесу                               ЦПП      135 
Кафедра психології, педагогіки і соціального                ППСу 
 управління 

     136 

 
Інститут прикладної математики та                           ІМФН 
фундаментальних наук 

 
      14 

Кафедра прикладної математики                                       ПМ      141 
Кафедра обчислювальної математики і програмування ОМП      142 
Кафедра вищої математики                                                ВМ      143 
Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки         НГГ      144 
Кафедра загальної фізики                                                   КЗФ      145 
Кафедра міжнародної інформації                                      МІ      146 
Кафедра інженерного матеріалознавства та                   ІМПФ 
прикладної  фізики 

     147 

  
 
Інститут енергетики та систем керування                 ІЕСК 

 
      15 
 

Кафедра електричних машин і апаратів                           ЕМА      151 
Кафедра електроприводу і автоматизації                         ЕАП 
промислових установок 

     152 

Кафедра теоретичної та загальної електротехніки        ТЗЕ      153 
Кафедра електричних систем та мереж                          ЕСМ      154 
Кафедра електропостачання промислових                    ЕПМС 
підприємств, міст і сільського господарства 

     155 

Кафедра електричних станцій                                         ЕС      156 
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Продовження  
1 2 

Кафедра теплотехніки та теплових                                 ТТЕС  
електричних електричних станцій 

 
 

Кафедра автоматизації теплових та                                АТХП 
хімічних процесів 

     158 

Кафедра охорони праці                                                    ОП      159 
  
  
 
Інститут комп’ютерних наук та                                  ІКНІ 
 інформаційних технологій 

 
     16 

Кафедра інформаційних систем та мереж                         ІСМ     161 
Кафедра автоматизованих систем управління                  АСУ     162 
Кафедра програмного забезпечення                                   ПЗ     163 
Кафедра прикладної лінгвістики                                        ПЛ     164 
Кафедра систем автоматизованого проектування            САП     165 
Кафедра інформаційних технологій видавничої справи ІТВС     166 
  
 
Інститут інженерної механіки та транспорту             ІІМТ 

 
    17 

Кафедра технології машинобудування                            ТМБ    171 
Кафедра електронного машинобудування                       ЕМБ    172 
Кафедра механіки та автоматизації машинобудування  МАМ    173 
Кафедра автомобілебудування                                          АБ    174 
Кафедра деталей машин                                                     ДМ    175 
Кафедра експлуатації та ремонту                                     ЕРАТ 
 автомобільної техніки  

   176 
 

Кафедра зварювального виробництва  діагностики      ЗВДВ 
та відновлення металоконструкцій 

   177 

Кафедра транспортних технологій                                     ТТ    178 
  
 
Інститут гуманітарних та соціальних наук                 ІГСН 

   
     18 

Кафедра соціології та соціальної роботи                         СР     181 
Кафедра історії України та етнокомунікацій                  ІУЕК     182 
Кафедра філософії                                                               КФ     183 
Кафедра політології                                                            КП     184 
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Продовження  
                                                   1        2 
Кафедра іноземних мов                                                      ІМ     185 
Кафедра фізичного виховання                                           ФВ     186 
Кафедра української мови                                                  УМ     187 
Кафедра соціальні комунікації та інформаційна          СКІД 
діяльність 

    188 

                                                           
 
Інститут будівництва та інженерії довкілля               ІБІД 

       
      19 

кафедра будівельного виробництва                                  БВ       191 
Кафедра будівельних конструкцій і мостів                      БКМ       192 
Кафедра автомобільних мостів                                         АШ       193 
Кафедра мостів та будівельної механіки                          МБМ       194 
Кафедра гідравліки та сантехніки                                     ГС       195 
Кафедра теплогазопостачання та вентиляції                     ТГВ       196 
Кафедра опору матеріалів                                                  ОМ       197 
  
Інститут архітектури                                                      ІАРХ      20 
Кафедра архітектурних конструкцій                               АК      201 
Кафедра архітектурного проектування                           АП      202 
Кафедра містобудування                                                   МБ      203 
Кафедра реставрації та реконструкції                             РРАК 
архітектурних комплексів 

     204 
 

Кафедра дизайну та основ архітектури                           ДОА      205 
Кафедра дизайну архітектурного середовища               ДАС      206 
  
 
Інститут хімії та хімічних технологій                          ІХХТ 

 
      21 

Кафедра хімічної технології силікатів                             ХТС     211 
Кафедра аналітичної хімії                                                 АХ     212 
Кафедра фізичної та колоїдної хімії                                ФКХ     213 
Кафедра хімії і технології неорганічних речовин          ХТНР     214 
Кафедра органічної хімії                                                   ОХ     215 
Кафедра технології органічних продуктів                       ТОП     216 
Кафедра хімічних технологій переробки пластмас       ХТПП     217 
Кафедра технології біологічно-активних сполук,       ТБСФБ 
фармації та біотехнології 

     
218 
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Продовження 

                                                           1        2 
Кафедра хімічної технології переробки нафти і газу    ХТНГ     219 
Кафедра хімічної інженерії                                               ХІ     220 
Кафедра техногенно-екологічної безпеки                       ТЕБ     221 
Кафедра екології та охорони навколишнього                ЕОНС 
середовища 

    222 

 Кафедра загальної хімії                                                   ЗХ     223 
  
 
Інститут підприємництва та перспективних технологій 

 
       22 

  
  
 
Інститут економіки і менеджменту                             ІНЕМ 

 
       23 

Кафедра фінансів                                                              ФІН       231 
Кафедра економіки підприємства та інвестицій            ЕПІ       232 
Кафедра теоретичної та прикладної економіки             ТПЕ       233 
Кафедра маркетингу і логістики                                      МЛ       234 
Кафедра менеджменту організацій                                  МО       235 
Кафедра менеджменту та міжнародного                         ММП 
підприємництва  

      236 

Кафедра обліку і аналізу                                                   ОА       237 
Кафедра менеджмент персоналу та адміністрування    МПА       238 
  
 
Інститут геодезії                                                                ІГДГ 

      
      24 

Кафедра вищої геодезії та астрономії                               ВГА       241 
Кафедра фотограмметрії і геоінформатики                      ФГІ       242 
Кафедра  геодезії                                                                 КГ       243 
Кафедра інженерної геодезії                                              ІГД       244 
Кафедра картографії та геопросторового моделювання  КГМ       245 
Кафедра кадастру території                                                КДТ       246 
  
 
Інститут дистанційного навчання                                ІДН 

 
       25 

Інтелектуальний навчально-науковий центр   ІННЦПКО 
професійно-кар”єрної орієнтації 

       26 

        27 
        28 
Навчально-науковий інститут новітніх               ННІНТУ 
технологій  і  управління ім.В.Чорновола 

       29 
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Продовження 

                                                             1         2 
Міжнародний  інститут освіти культури та                     МІОК 
зв’язків з діаспорою 

 
       30 

  
 

Інститут післядипломної освіти                                           ІПДО 
 

       82 
кафедра  технологій управління                                               ТУ        821 
кафедра адміністративного та фінансового  менеджменту    АФМ        822 
  
Відділ молодіжної політики та соціального розвитку                              31 
Профком співробітників        32 
Профком студентів        33 
Відділ захисту інформації (режимно-секретний орган)                       34 
Військово-обліковий відділ        35 
Бухгалтерія         36 
Юридичний відділ        37 
Планово-фінансовий відділ                                                     ПФВ        38 
Приймальна комісія                                                                 ПК        39 
Редакція газети «Аудиторія»        40 
Навчально-методичне управління                                          НМУ        41 
Відділ кадрів                                                                             ВК        42 
Архів         43 
Відділ охорони праці        44 
Рада університету        45 
Методична рада університету        46 
Науково-технічна рада        47 
Студентський відділ        48 
Штаб цивільного захисту                                                        ЦЗ        49 
Науково-дослідна частина                                                       НДЧ                           50 
        51 
        52 
        53 
        54 
        55 
        56 
        57 
Патентно-інформаційний відділ        58 
Спеціалізоване конструкторське бюро                                СКБ ЕМС 
електромережних систем 

       59 

Відділ аспірантури і докторантури       71 
Спеціалізовані ради університету       72 
       73 
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Закінчення 

                                                     1      2 
Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут 
Електронно-вимірювальної техніки                    НДКІ ЕЛВІТ 

      74 

Центр інформаційного забезпечення                                 ЦІЗ       75 
Правління клубу «Просвіта»        76 
       77 
Музей університету       78 
Технічно-спортивне об’єднання України                       ТСОУ       79 
Науково-технічна бібліотека                                              НТБ       80 
Центр технічної експлуатації засобів                          ЦТЕ ЗТІ 
телекомунікацій та інформатизації 

      81 

Технопарк        83 
Проектно-конструкторське                                   ПКО «Політехніка» 
об’єднання «Політехніка» 

      84 

Компіс         85 
Відділ  капітального ремонту        86 
Господарський відділ        87 
Відділ головного механіка        88 
Відділ головного енергетика        89 
Відділ матеріально-технічного постачання                   ВМТП        90 
Відділ головного інженера                 91 
Студентське містечко         92 
Котельня                                                                              ТЕЦ        93 
Охорона        94 
Спортивно-оздоровчий табір “Політехнік-1”  м. Алушта        95 
Спортивно-оздоровчий табір “Політехнік-2” с.м.т. Славське        96 
Спортивно-оздоровчий табір “Політехнік-3” с. Морське        97 
Навчально-оздоровчий табір НУ “ЛП” с. Зозулі        98 
Комбінат харчування       99 
10-та студентська поліклініка      100 
Видавництво Львівської політехніки      101 
Відділ працевлаштування  та зв’язків з виробництвом      102 
Автогосподарство       103 
Служба пожежної безпеки                                                 СПБ      104 
      105 
      106 
      107 
      108 
      109 
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                                                     Додаток 4  
                                                     до пункту 3.3.7  
 
 

РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА 
 
 
  Кореспондент 
Вхідний №  і дата 
 

Дата й індекс одержаного документа 
 

 
Зміст документа 
 
 
 
 
 
 
 
Резолюція 
 
 
 
Виконавець_________________________  Термін виконання_______________________ 
 
 
 
 
                                           Лицьовий бік 
 
                       
Дата перевірки 
 

    Позначка про хід виконання 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 
Виконано ___________________________________ 
 
_____________________________________________  
 
_____________________________________________ 
 
 

 
Справа №________________ 
 
_________________________ 
 
Том №___________________ 
 
 

 
                                                            Зворотний бік 
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                                 Додаток № 5 
                                 до пункту 4.1.2 
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                                                                                                 Додаток № 6 
                                                                                                До пункту 4.1.2 
 
 
 
         МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І НАУКИ,  МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
               НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 
 
 

                                            НАКАЗ 
       
               «____»_______________20__р.    м. Львів                  №___________________ 
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                                                                                                                                  Додаток № 7 
                                                                                                До пункту 4.1.2 
 
 
          МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І НАУКИ, МОЛОДІ  ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ 
               НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 
 
 

                            РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
       
 
               «____»_______________20__р.    м. Львів                  №___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

745



 

                                                                                                                                 Додаток № 8 
                                                                                                 До пункту 4.2.1 

 
СХЕМА 

і межі зон розташуваності реквізитів документів на бланку А4 (210х297)  
з поздовжнім прапоровим розміщенням реквізитів 
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                                                                                                 Додаток 9  
                                                                                                 до пункту 4.2.1  
 
                         Склад реквізитів  
               організаційно-розпорядчих документів  
 
     01 –  Державний Герб України.  
     02 –  Емблема  Університету. 
     03 –  Зображення нагород. 
     04 –  Код ЄДРПОУ  Університету. 
     05 –  Код  форми   документа   за   Українським   класифікатором  
              управлінської документації (УКУД). 
     06 –  Назва  міністерства. 
     07 –  Назва  організації. 
     08 –  Назва структурного підрозділу. 
     09 –  Індекс підприємства зв'язку,  поштова і телеграфна адреса,  
              номер телефону, номер факсу,  номер рахунку в банку. 
    10 –  Назва виду документа. 
    11 –  Дата. 
    12 –  Реєстраційний  індекс документа. 
    13 –  Посилання на реєстраційний індекс та дату документа, на який 
            дають відповідь. 
    14 –  Місце складення або видання документа. 
    15 –  Гриф обмеження доступу до документів. 
    16 –  Адресат. 
    17 –  Гриф затвердження. 
    18 –  Резолюція. 
    19 –  Заголовок до тексту. 
    20 –  Позначка про контроль. 
    21 –  Текст документа. 
    22 –  Відмітка про наявність додатків. 
    23 –  Підпис. 
    24 –  Гриф погодження документа. 
    25 –  Візи. 
    26 –  Печатка. 
    27 –  Позначка про засвідчення копій. 
    28 –  Прізвище виконавця і номер його телефону. 
    29 –  Позначка про виконання документа  і  скерування  його  до  
             справи. 
    30 –  Позначка про наявність документа в електронній формі. 
    31 –  Позначка про надходження документа.  
    32 –  Позначка про державну реєстрацію. 
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                                                     Додаток 10  
                                                                                               до пункту 4.6.10  

                                                   ПЕРЕЛІК  
                        документів, що підлягають затвердженню  
            Звіти про відрядження 
            Кошториси витрат 
            Переліки 
            Плани 
            Положення 
            Посадові інструкції 
            Програми 
            Розцінки на здійснення робіт та надання послуг 
            Реєстри на розсилку видань 
            Структура і штатна чисельність  
            Форми уніфікованих документів  
            Штатні розписи  та зміни до них                                                      
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                                                                                              Додаток 11  
                                                                                               до пункту 4.6.15  
                                          Перелік  документів,  
                     що підлягають затвердженню гербовою  печаткою  
 

– Акти (перевірок і ревізій, прийому закінчених будівництвом об’єктів, 
списання; експертизи; передачі справ; ліквідації установ, про використан-
ня грошових коштів на відправлення кореспонденції через відділення 
зв’язку). 

– Банківські документи:  чеки, платіжні вимоги, платіжні доручення. 
– Висновки і відгуки Університету на дисертації й автореферати. 
– Виписки з особистих рахунків. 
– Довідки про розмір заробітної плати. 
– Довідки про оформлення виїзду за кордон. 
– Довіреність на одержання товарно-матеріальних цінностей,  бюджет-

ні, банківські, пенсійні, платіжні доручення 
– Документи для управління Державного казначейства у Львівській обл. 
– Договори 
– Посвідчення про відрядження. 
– Кошториси витрат. 
– Листи гарантійні на виконання послуг тощо. 
– Подання і клопотання про нагородження. 
– Положення. 
– Посадові інструкції. 
– Статути. 
– Титульні списки. 
– Штатні розписи. 
– Характеристики. 
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                                                                                                 Додаток 12 
                                                                                                 до пункту 4.15.2                                         
                                                     ЖУРНАЛ  
                          реєстрації посвідчень про відрядження  
 
 

Дата 
№ 
з/п 

Да- 
та П.І.П. Посада 

Куди 
відряд- 
жений 

Особа, 
яка 

підписала 
посвідч. 

Термін 
відряд- 
ження відбут- 

тя 
прибут- 

тя 

Підпис 
про 

отримання 
відрядження 
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                                                                                                    Додаток 13 
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Продовження додатка 13 
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                                                                                                  Додаток 13а 
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Продовження додатка 13а 
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                                                                                              Додаток 14 
                                                                                              До пункту 6.2.1 
                                                                                                     

ПЕРЕЛІК  
документів із зазначенням  строків виконання  

 
• Закони України, накази, постанови Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України  згідно з зазначеними в них термінами. 
• Депутатський запит – не пізніше як у  15-денний  строк з дня його  

одержання  або інший строк, установлений Верховною Радою України.  
• Звернення народного депутата  України  та  депутата  місцевої Ради  

народних  депутатів  –  протягом  не  більш як 10 днів з дня одержання. 
• Рішення і розпорядження місцевих рад згідно із зазначеними в них  

термінами. 
• Накази ректора університету – згідно з вказаними в них термінами. 
• Листи-доручення  і  листи-запити  міністерств  – до зазначеного  в  них  

терміну  або протягом до 30 днів. 
• Звернення громадян рзглядаються і вирішуються у термін не більше 

одного місяця від дня їх надходження, а ті, що не потребують 
додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15-ти днів від дня 
їх отримання, а якщо в місячний термін вирішення питання неможливе – 
то не більше 45-ти днів. У такому разі повідомляють особу, яка 
надіслала звернення. 

• Звіт бухгалтерський і баланс річний: розгляд, затвердження і повідом-
лення рішень за ними у 15-денний строк з дня одержання. 

• Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового 
вирішення, – до 2 днів, решта – протягом 10 днів.  
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                                                  Додаток 15  
                                                                                          до пункту 6.3.4  
 

ПЕРЕЛІК  
 

документів, не виконаних _____________________________________________________  
                                                                               (назва та індекс структурного 

_____________________________________________________________________________________  
                           підрозділу) 

 
у встановлений термін, за станом на _____________________     
 

№ з/п 

Звідки 
надій- 
шов до- 
кумент, 
номер і 
дата до- 
кумента 

Корот- 
кий 
зміст 

Термін 
вико- 
нання 

Прізвище 
і посада 
виконав- 

ця 

Причини 
невико- 
нання в 
строк 

Стан   
виконання 

Коли 
буде 

виконано 

        
 
 
     Керівник канцелярії         Підпис        Ініціали, прізвище 
     Дата  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
—————————————————————————— 

Примітка. Графи  шоста,  сьома  і   восьма   заповнюються   у   структурному підрозділі.  
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                                                                                               Додаток 16  
                                                                                               до пункту 7.1.4 
Національний університет “Львівська політехніка” 
Назва структурного підрозділу  
 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ 
_________________№__________  

 на____________ рік  
       __________________________________________________  

     Назва розділу  
 

Індекс справи 
Заголовок    

справи(тому, 
частини) 

Кількість справ 
(томів, частин) 

Строк 
зберігання 

справи (тому, 
частини) і 

номери статей 
за переліком 

Примітки 

     
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————— 
   Посада керівника структ. підрозділу         Ініціали, прізвище  
 
ПОГОДЖЕНО*                                              ПОГОДЖЕНО  
 Протокол  ЕК структурного                          Керівник архівного підрозділу  
підрозділу                       
 
 Підпис    Ініціали, прізвище                               Підпис      Ініціали, прізвище  
                                Дата  
 
     Підсумковий запис категорії та кількість справ,  заведених  у 
_________ році в структурному підрозділі  
 

За строками зберігання Усього Зокрема 
  таких, що 

переходять 
з позначкою 

“ЕПК” 
 
Постійного__________________________________________  
Тимчасового  
(понад 10 років) _____________________________________ 
Тимчасового  
(до 10 років включно)_________________________________  
Разом ______________________________________________ 
Назва посади особи,  
відповідальної за діловодство    Підпис         Ініціали, прізвище  
Дата  
Підсумкові відомості передано до діловодної служби  
Назва посади особи,  
відповідальної за передачу відомостей  Підпис   Ініціали, прізвище  
Дата  
 
* У разі наявності ЕК структурного підрозділу 
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                                                       Додаток 17  
                                                                                                   до пункту 7.1.15 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України                           
Національний університет “Львівська політехніка”   
 
     ЗВЕДЕНА                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ                             Ректор НУ “Львівська політехніка” 
__________ № ________                                   _______________________________                  
на ___________рік                                            «_____»_________________20   рік 
 
         ________________________________________________  
                       Найменування розділу*  
 

Індекс справи 
Заголовок    

справи(тому, 
частини) 

Кількість справ 
(томів, частин) 

Строк зберігання 
справи (тому, 

частини) і номери 
статей за 

переліком** 

Примітки 

 
     Зав. кацелярії            Підпис           П.І.Б  
           Зав. архіву                 Підпис          П.І.Б. 
 
ПОГОДЖЕНО                                                        ПОГОДЖЕНО  
Протокол ЕК                                                           Протокол ЕПК 
Національного університету                                 Державного архіву 
“Львівська політехніка”                                        Львівської області 
_____________№__________                                      _____________№__________ 
 
 
Підсумковий запис  категорії та кількість справ,  заведених у _________ році в установі  
 

За строками зберігання Усього Зокрема 

  таких, що 
переходять 

з позначкою 
“ЕПК” 

 
 
Постійного __________________________________________________________________ 
Тимчасового  
(понад 10 років)___________ ___________________________________________________  
Тимчасового  
(до 10 років включно)______ ___________________________________________________  
Разом ______________________________________________________________________ 
 Керівник канцеляріїї                                  Підпис       Ініціали, прізвище      Дата  
Підсумкові відомості передано у архів  університету  
Назва посади особи,  
відповідальної за передачу відомостей    Підпис     Ініціали, прізвище  
Дата  
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                                                        Додаток 18  
                                                                                                     до пункту 8.6  
Міністерство освіти і  науки,  
молоді та спорту  України 
 Національний університет                                        ЗАТВЕРДЖУЮ  
“Львівська політехніка”                           Ректор НУ “Львівська політехніка” 
                                                                            ______________________
                                                                            «___»__________20   р. 

АКТ                                   
___________№  ___________ 
_________________________             

   (місце складання)  
 

Про виділення для знищення  
справ (документів), що не  
підлягають зберіганню  
 
На підставі ______________________________________________________  

             (назва і вихідні дані переліку документів 
 

із зазначенням строків їх зберігання)  
 

відібрані до знищення як  такі,  що  не  мають  науково-історичної  
цінності та втратили практичне  значення,   документи __________  
________________________________________________________________  

(назва) 
 

№ з/п 

Заголовок 
справи  
або    

груповий 
заголовок 
справ 

Дата 
справи 
або  

крайні 
дати 
справ 

Номери 
описів 
номен- 
клатур 
за рік 
(роки) 

Індекс- 
справи   
(тому, 

частини) 
за номен- 
клатурою 

або 
номер 

справи за 
описом 

Кіль- 
кість  
справ  
(томів, 
частин) 

Строк   
зберіган- 

ня 
справи 
(тому, 

частини)   
і номери 
статей за 
перелі- 
ком 

Примітки 

        
 
Разом __________________________     справ за ______________  роки  
                  (цифрами і літерами)  
 
Описи справ постійного зберігання за ___________ роки затверджені, а з 
особового складу погоджені з ЕПК державного архіву Львівської області 
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                                                         Додаток 19  
                                                                                                     до пункту 8.11 
 
 
                               АРКУШ-ЗАВІРНИК СПРАВИ №_________ 
 
У справі підшито /вкладено та пронумеровано_________________________ 
 

(цифрами та прописом) 
Зокрема: літерні аркуші________________________________________ 
пропущені номери_________________________ +аркушів внутрішнього 
опису___________________________________________________________ 
 
 
 

Особливості фізичного стану та 
формування справи 

Номери аркушів 

                        1                               2 
  
 
 
Назва посади  
працівника, відповідального 
за ведення діловодства та архіву 
в структурному підрозділі                     Підпис           ініціали, прізвище 
 
 
Завідувач архіву                                   Підпис           Ініціали, прізвище 
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                                                       Додаток 20  
                                                                                                   до пункту 8.11  
 

——————————————————————————————————————————————————————————————— 
|20||                              код держархіву _________   | 
|  ||                              код установи ___________   | 
|  |+———————————————————————————————————————————————————————— | 
|  || ————————————————————————    | Ф №   ————————————————— | | 
|30|| ————————————————————————    | Оп №  ————————————————— | | 
|  || ————————————————————————    | Спр № ————————————————— | | 
|  |+———————————————————————————————————————————————————————— | 

     |5 ||              (назва державного архіву)                  | 
|  |+———————————————————————————————————————————————————————— | 
|  ||   ————————————————————————————————————————————————————— | 

320  |  ||   ————————————————————————————————————————————————————— | 
|50||   ————————————————————————————————————————————————————— | 
|  ||   ————————————————————————————————————————————————————— | 
|  |+———————————————————————————————————————————————————————— | 

     |  ||        (назва установи і структурного підрозділу)       | 
|35||                                                         | 
|  ||                                                         | 
|  |+—————————————   С П Р А В А  №_________  том №__________ | 
|15||                                                         | 
|  |+———————————————————————————————————————————————————————— | 
|  ||   ————————————————————————————————————————————————————— | 
|  ||   ————————————————————————————————————————————————————— | 
|  ||   ————————————————————————————————————————————————————— | 
|70||   ————————————————————————————————————————————————————— | 
|  ||   ————————————————————————————————————————————————————— | 
|  ||   ————————————————————————————————————————————————————— | 
|  ||                                                         | 
|——++———————————————————————————————————————————————————————— | 
|  ||                 (заголовок справи)                      | 
|25||                                                         | 
|  |+———————————————————————————————————————————————————————— | 
|  ||                                    (дата)               | 
+——++———————————————————————————————————————————————————————— | 
|  ||                                                         | 
|  ||                             На _________ аркуш.         | 
|20||                             Зберігати________________   | 
|  ||                                                         | 
|  ||                                                         | 
|——++————————————————————————————————                         | 
|  ||     | Ф №   ————————————————— |                         | 
|30||     | Оп №  ————————————————— |                         | 
|  ||     | Спр № ————————————————— |                         | 
|——++—————+—————————————————————————+———————————————————————— | 
|  ||     |          60             |                         | 
|20||     ———————————————————————————                         | 
|  ||                                                         | 
————+—————————————————————————————————————————————————————————| 

       —<———————————————————————————————————————————————————————>— 
                                  230  
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                                                    Додаток 21  
                                                                                              до пункту 8.19  
_______________________________________________________________________  

(назва установи) 
_______________________________________________________________  

(назва структурного підрозділу) 
  
                                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ  
                                                                                 Посада керівника  
                                                                                               структурного підрозділу  
                                                                                               Підпис  ініціали, прізвище   
                                                                                              Дата  

ОПИС №______________  
 

_______________________________________________________________ 
(назва розділу) 

 

№ з/п 

Індекс 
справи  
(тому, 

частини) 

Заголовок 
справи  
(тому, 

частини) 

Дата 
справи(тому, 
части- ни) 

Кількість 
аркушів у 
справі(томі, 
частині) 

Строк        
зберігання     
справи(тому, 
частини), 
стаття за 
переліком* 

Примітки 

 
У цей опис долучено ________________справ від №_____до №____,  
зокрема:  
літерні номери: _____________________________ 
пропущені номери:__________________________  
 
Посада укладача опису    Підпис                Ініціали, прізвище  
Дата  
 
ПОГОДЖЕНО                                                  СХВАЛЕНО  
Завідувач канцелярії                                        Протокол ЕК **  
                                                                            структурного підрозділу  
Підпис     Ініціали, прізвище                     __________  №  _______  
 
Передав  ___________________________________________________________  справ  
                       (цифрами і літерами)  
та ___________________________________        реєстраційно-контрольних  
                 (цифрами і літерами)                                 карток до документів*  
Посада працівника  
структурного підрозділу       Підпис          Розшифрування підпису  
Дата  
 
Прийняв  _________________________  справ та _____________________  
                           (цифрами і літерами)                                        (цифрами і літерами)  
реєстраційно-контрольних карток до документів.  
 
Зав. архіву                            Підпис            ініціали, прізвище  
Дата  
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ÏÎÐßÄÎÊ
çä³éñíåííÿ çàêîðäîííèõ â³äðÿäæåíü

ïðàö³âíèêàìè óí³âåðñèòåòó
(â³äïîâ³äíî äî âèìîã Ïîñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 698 â³ä 11 ãðóäíÿ
1992 ðîêó, ¹ 287 â³ä 04 áåðåçíÿ 1996ðîêó òà ¹ 1561-12 â³ä 02 æîâòíÿ 2003 ðîêó

òà íà âèêîíàííÿ íàêàçó ÌÎÍ Óêðà¿íè ¹ 50 â³ä 26 ñ³÷íÿ 2006 ðîêó)

Ð³øåííÿ ïðî ñëóæáîâå â³äðÿäæåííÿ çà êîðäîí, çîêðåìà äî êðà¿í ÑÍÄ, ïðèéìàº
ðåêòîð óí³âåðñèòåòó ó ôîðì³ ïèñüìîâîãî íàêàçó.

1.   Äëÿ îôîðìëåííÿ ñëóæáîâîãî â³äðÿäæåííÿ ³ ï³äãîòîâêè ïðîåêòó íàêàçó ðåêòîðà ó
â³ää³ë ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â (ÂÌÇ) íå ï³çí³øå í³æ çà 7 (ñ³ì) ðîáî÷èõ äí³â äî âè¿çäó
çà êîðäîí ïîäàþòüñÿ òàê³ äîêóìåíòè:

1.1.  Ïîäàííÿ çàâ³äóâà÷à êàôåäðè (³íøîãî êåð³âíèêà ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó) ç â³çîþ
äèðåêòîðà â³äïîâ³äíîãî íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó, à òàêîæ ïðîðåêòîðà ç
íàóêîâî¿ ðîáîòè, ó ðàç³ êîëè çàêîðäîííå â³äðÿäæåííÿ ïîâ’ÿçàíå ç ó÷àñòþ â
ì³æíàðîäíèõ êîíôåðåíö³ÿõ òà çä³éñíåííÿì íàóêîâèõ äîñë³äæåíü äëÿ âèêîíàííÿ
ñï³ëüíèõ íàóêîâèõ ïðîåêò³â, íàóêîâèìè ñòàæóâàííÿìè òîùî.
Ïîäàííÿ ïîâèííî ì³ñòèòè îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³äíîñò³ âè¿çäó ³ ñòðîê³â ïåðåáóâàííÿ,
³ç çàçíà÷åííÿì óìîâ ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì, êîøòîðèñ âèòðàò ³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî
äæåðåë ô³íàíñóâàííÿ ïî¿çäêè, à òàêîæ çàòâåðäæåíå çàâäàííÿ äëÿ òèõ îñ³á, ÿê³
ñêåðîâóþòüñÿ íà íàâ÷àííÿ, ñòàæóâàííÿ òà äëÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿.

1.2.  Êîï³ÿ çàïðîøåííÿ ñòîðîíè, ùî ïðèéìàº, íà ³ì’ÿ ðåêòîðà Óí³âåðñèòåòó òà çàâ³çîâàíèé
ïåðåêëàä â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

1.3.  Àêò åêñïåðòèçè íà óñ³ äîêóìåíòè, çðàçêè, ïðèëàäè, CD–äèñêè òà ³íø³ ìàòåð³àëè, ùî
âèâîçÿòüñÿ ç ñîáîþ òà ïîâ’ÿçàí³ ³ç ïðîôåñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

1.4 Äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ñêåðîâóþòüñÿ (íàïðàâëÿþòüñÿ) çà êîðäîí íà ñåìåñòðîâå àáî
äâîñåìåñòðîâå íàâ÷àííÿ íåîáõ³äíî íàäàòè, îêð³ì ïîäàííÿ, ³íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê
íàâ÷àííÿ ³ çäàâàííÿ çàë³êîâî¿ òà åêçàìåíàö³éíî¿ ñåñ³¿. ²íäèâ³äóàëüíèé ãðàô³ê ï³äïèñóº
äèðåêòîð â³äïîâ³äíîãî íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó òà çàòâåðäæóº ïðîðåêòîð ç
íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè. Ïîäàííÿ íà ñêåðóâàííÿ (íàïðàâëåííÿ) çà êîðäîí àñï³ðàíò³â
ïîâèíí³ â³çóâàòèñü çàâ³äóâà÷åì â³ää³ëó àñï³ðàíòóðè òà êåð³âíèöòâîì ÍÄ×.

2.   Îñîáè, êîòð³ ìàþòü äîïóñê äî äåðæàâíî¿ òàºìíèö³, ïåðåä âè¿çäîì çà êîðäîí
îôîðìëÿþòü äîêóìåíòè çã³äíî ç âèìîãàìè Ïîñòàíîâè ÊÌÓ  ¹ 1561-12 â³ä
02.10.2003 ð. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ³ç çàêîðäîííîãî â³äðÿäæåííÿ âèùåçãàäàí³ îñîáè
ïîâèíí³ ïðîéòè ñï³âáåñ³äó ó íà÷àëüíèêà ÂÇ² óí³âåðñèòåòó.

3.    Ó òèæíåâèé ñòðîê ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ â³äðÿäæåííÿ ó ÂÌÇ ïîäàþòüñÿ ïèñüìîâ³ çâ³òè
ïðî éîãî ðåçóëüòàòè ç â³äïîâ³äíèìè âèñíîâêàìè, à òàêîæ êîï³ÿìè óãîä, ïðîòîêîë³â,
³íøèõ äîêóìåíò³â, ùî áóëè ï³äïèñàí³ àáî íàïðàöüîâàí³ ï³ä ÷àñ â³äðÿäæåííÿ  äëÿ
¿õíüîãî çàòâåðäæåííÿ ïðîðåêòîðîì ç ì³æíàðîäíèõ çâ’ÿçê³â òà, â³äïîâ³äíî,
ïðîðåêòîðîì ç íàóêîâî¿ ðîáîòè.

4.   Ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ îñ³á, ñêåðîâàíèõ çà êîðäîí íà íàâ÷àííÿ, ñòàæóâàííÿ òà
äëÿ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç âèìîãàìè,  ïåðåäáà÷åíèìè
íàêàçîì  ÌÎÍ Óêðà¿íè ¹ 99 â³ä 01.04.1996 ð.
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей документ (далі – Порядок) визначає основи організації та порядок прийому
іноземних делегацій та окремих іноземних громадян в Національному університеті
“Львівська політехніка”.

2. Правову основу Порядку становлять:
– Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності
органів виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин” від 18.09.1996 р. № 841 (зі
змінами від 22.08.2005 р. № 1188/2005);
– Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань
та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави, затверджена Постановою КМУ № 1893 від 27.11.1998 р.;
– Наказ Міністра освіти і науки України № 681 від 22.07.2009 р. та інші нормативно-
правові документи у сфері міжнародної співпраці.

3. Прийом іноземних гостей в Університеті здійснюється виключно з дозволу Ректора
університету у формі письмового наказу.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ІНОЗЕМНИХ ДЕЛЕГАЦІЙ
ТА ОКРЕМИХ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

1. Організацію прийому іноземців і роботу з ними забезпечують директори навчально-
наукових інститутів, що приймають іноземців, за погодженням з відділом
міжнародних зв’язків Університету та відділом захисту інформації.

2. Організація прийому офіційних іноземних делегацій, які очолюють ректори ВНЗ,
керівники інших установ, покладається на відділ міжнародних зв’язків за участі
інших відповідних структурних підрозділів Університету.

3. Навчально-наукові інститути, що здійснюють роботу з іноземцями, розробляють
програму прийому (Додаток 1 цього Порядку) і подають її за 7 робочих днів до
приїзду іноземців у відділ міжнародних зв’язків.

4. Разом з програмою у відділ міжнародних зв’язків представляється подання директора
відповідного навчально-наукового інституту з візою проректора з наукової роботи
у випадках, коли перебування іноземців безпосередньо пов’язане з виконанням

ПОРЯДОК
організації прийому іноземних делегацій, груп

та окремих іноземців в Національному університеті
“Львівська політехніка”
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спільних наукових проектів, проведенням наукових досліджень тощо та візою
проректора-головного бухгалтера за умови фінансування прийому іноземців.
У поданні обґрунтовується мета прийому іноземних громадян, вказуються джерела
фінансування перебування іноземців та прізвище відповідальної особи за прийом.
Програма прийому повинна містити:
– відомості про іноземців: назву держави, установи, організації, що представляють
іноземці;
– підстави, мету та термін перебування іноземців;
– список посадових осіб, відповідальних за прийом іноземців та проведення роботи
з ними, а також за здійснення інших заходів, пов’язаних з візитом;
– переліки:

– питань, що плануються для обговорення, із зазначенням обсягу і характеру
інформації, що може бути передана іноземцям;
– структурних підрозділів та службових приміщень, які іноземцям дозволено
відвідати;
– місць, де застосовуватимуться іноземцями кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратура,
інші технічні засоби, і порядок їх застосування (або вказати, що їх застосування
не передбачається).

Затверджена програма прийому подається начальником ВМЗ не пізніше ніж за 5
днів у відділ захисту інформації.
За підсумками прийому і проведення роботи відповідальна особа за прийом іноземців
складає звіт (Додаток 2), що протягом 10 днів після завершення прийому подається
у відділ міжнародних зв’язків для затвердження його проректором з міжнародних
зв’язків.
Забороняється:
– ознайомлення  іноземців з  неопублікованими працями (технологіями ,
конструкціями, рішеннями тощо), коли це не передбачено програмами прийому
іноземців і роботи з ними;
– перебування іноземців у приміщеннях Університету без осіб, які їх
супроводжують;
– відвідання посадових осіб Університету, не передбачених програмою прийому.
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Додаток 1
(Типова програма прийому іноземців)

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з міжнародних зв’язків

НУ “Львівська політехніка”
___________ проф. Рашкевич Ю.М.

“____”_____________20___ р.

ПРОГРАМА
прийому в інституті ________________________

делегації Технічного університету м. ______________________(назва держави)
______________________________________________________________________

(іноземної групи, окремих іноземців)

Підстава: лист, розпорядження, угода, контракт тощо
Термін перебування: ____днів, з _____ до ___________________20___ р.
Склад делегації: _____особи (згідно списку, що додається)
Мета перебування: _____________________________________________________
Відповідальний за виконання програми прийому: посада, ПІБ __________________

Дата 
прийому Години Назва заходів та місце 

проведення 

Відповідальні 
за виконання 

заходу  
(не менше  
2-х осіб) 

1 2 3 4 
23.04 

понеділок 
16.00–
18.00 

Прибуття членів делегації в 
аеропорт та поселення в готелі 
“_______________” 

Зустрічають: 
1._____________ 
2._____________ 

24.04 
вівторок 

10.00–
11.00 

 
 
 

11.15–
13.00 

 
 
 

13.00–
14.30 

 
15.00–
17.00 

 
17.00 

Зустріч у директора інституту 
____________ 
проф. _____________ 
кім. №___, корп. №____ 
 

Обговорення результатів 
спільних досліджень  
(проекту угоди тощо) 
кім. №___, корп. №____ 
 

Обід в комбінаті харчування (за 
межами університету) 
 
Продовження обговорення 
результатів спільних досліджень 
(укладання угоди тощо) 
Вільний час 

Організовують: 
1._____________ 
2._____________ 
 
 

Проводять: 
1._____________ 
2._____________ 
 
 

Супроводжують: 
1._____________ 
2._____________ 
Проводять: 
1._____________ 
2._____________ 
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Продовження додатка 1

Примітка:
1. Ознайомлення іноземців чи передача матеріалів, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю
держави, не передбачається.
2. Застосування іноземцями кіно-, фото-, аудіо-, відеоапаратури, інших технічних засобів не передбачається
(якщо передбачається, то вказати місце застосування).

Директор інституту __________________ проф. __________________
Погоджено:
Начальник відділу міжнародних зв’язків __________________
Начальник відділу захисту інформації    __________________

“____”_____________20___ р.

1 2 3 4 
25.04 
середа 

10.00–
10.45 

 
 
 

11.00–
11.45 

 
12.00–
12.45 

 
 

13.00–
14.30 

 
15.00–
16.00 

 
 
 

16.00 

Прийом у проректора з 
міжнародних зв’язків проф. 
_______________ 
кім. 343, гол. корп. 
 
Показ актового залу головного 
корпусу 
 
Відвідання музею історії 
університету у головному 
корпусі 
 
Обід в комбінаті харчування  
(за межами університету) 
 
Бесіда у проректора з наукової 
роботи 
проф. __________________ 
кім. №___, корп. №____ 
 
Вільний час 

Присутні: 
Нач. ВМЗ _____ 
Д-р інст. ______ 
 
 
Проводять: 
1._____________ 
2._____________ 
Супроводжують: 
1._____________ 
2._____________ 
 
Супроводжують: 
1._____________ 
2._____________ 
Присутні: 
1._____________ 
2._____________ 
 

26.04 
четвер 

10.00–
11.30 

 
 
 

12.00–
15.00 

 
15.00 

Підсумкова зустріч з 
директором інституту 
проф. _____________ 
кім. №___, корп. №____ 
 
Екскурсія по Львову 
 
 
Вільний час 

Присутні: 
1._____________ 
2._____________ 
 
 
Організовують: 
1._____________ 
2._____________ 
 

27.04 
п’ятниця 

 Від’їзд делегації в аеропорт Супроводжують: 
1._____________ 
2._____________ 
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ЗВІТ

про прийом в інституті __________________________ делегації, (окремої особи)
__________________________________________________________

(назва установи, організації, що представляли іноземці)

Загальна інформація: дата, час, місце проведення зустрічі та її мета.
Прізвища та посади іноземців, найменування установи, організації, що вони

представляли.
Відомості щодо присутніх з української сторони.
Інформація про виконання програми роботи з іноземцями (стисло розкривається

зміст переговорів, зазначаються найменування структурних підрозділів, лабораторій,
інших службових приміщень, які відвідали іноземці).

Відомості щодо передачі іноземцям інформації з обмеженим доступом, ким надано
дозвіл на передачу (якщо така інформація передавалась).

Висновки, пропозиції та рекомендації.

Директор інституту ______________ _________________________
                     (підпис) (прізвище й ініціали)

Відповідальний
 за виконання програми _____________ _________________________

 (підпис) (прізвище й ініціали)

“____”____________20___ р.

Додаток 2
(Типова програма прийому іноземців)

“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з міжнародних зв’язків

НУ “Львівська політехніка”
___________ проф. Рашкевич Ю.М.

“____”_____________20___ р.
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 ÏÎËÎÆÅÍÍß
ïðî îðãàíè ñòóäåíòñüêîãî âðÿäóâàííÿ

ó Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³
 “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”

1. ÇÀÃÀËÜÍ²  ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1.  Îðãàíè ñòóäåíòñüêîãî âðÿäóâàííÿ (ÎÑÂ) âèðàæàþòü ³íòåðåñè âñ³õ ñòóäåíò³â òà
àñï³ðàíò³â ÍÓ “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”.

1.2.     Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÂ êåðóþòüñÿ Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, íîðìàòèâíèìè äîêóìåí-
òàìè óðÿäó, Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³  íàóêè, Ñòàòóòîì ÍÓ “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” ,
íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè Óí³âåðñèòåòó, äàíèì Ïîëîæåííÿì òà äáàþòü ïðî
çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ñòóäåíò³â, âèçíà÷åíèõ âèùåíàçâàíèìè äîêóìåíòàìè.

1.3.   ÎÑÂ âèð³øóþòü ïèòàííÿ, ùî íàëåæàòü äî ¿õ êîìïåòåíö³¿, çã³äíî ç íîðìàòèâíèìè
äîêóìåíòàìè òà ïèòàííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ âñ³º¿ ñòóäåíòñüêî¿ ãðîìàäè.

1.4.    ÎÑÂ çàéìàþòüñÿ ïèòàííÿìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç íàâ÷àëüíîþ, íàóêîâîþ, êóëüòïðîñâ³ò-
íüîþ, ñïîðòèâíî-ìàñîâîþ, ãîñïîäàðñüêîþ, òóðèñòè÷íîþ òà ³íøèìè âèäàìè
ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â.

1.5.  ÎÑÂ ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³í³ö³àòèâ ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â, ñïðèÿþòü
ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòñüêèõ îá’ºäíàíü, îðãàí³çàö³é, ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ ç ñòóäåíò³â  òà
àñï³ðàíò³â Óí³âåðñèòåòó.

1.6.   ÎÑÂ êîðèñòóþòüñÿ:
–       âñåá³÷íîþ ï³äòðèìêîþ ³ äîïîìîãîþ àäì³í³ñòðàö³¿ ÍÓ “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”;
–        äîêóìåíòàìè òà ³íôîðìàö³ºþ, ÿêèìè âîëîä³º àäì³í³ñòðàö³ÿ  â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ÎÑÂ;
–      ìàéíîì Óí³âåðñèòåòó, à ñàìå: êîøòàìè, ïðèì³ùåííÿìè, çàñîáàìè çâ’ÿçêó, ïî-

ë³ãðàô³¿, íà óìîâàõ, óçãîäæåíèõ ç ðåêòîðîì.
1.7.   ÎÑÂ âèðàæàþòü ³íòåðåñè ñòóäåíòñüêî¿ ñï³ëüíîòè ÷åðåç ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â, ðåôåðåíò³â

àáî ÷åðåç ñâî¿ ôðàêö³¿ ó Â÷åíèõ ðàäàõ òà ³íøèõ îðãàíàõ. Çàëó÷àþòü äî ðîáîòè ôàõ³âö³â.
1.8.  ÎÑÂ ðîçïîðÿäæàþòüñÿ êîøòàìè, íàäàíèìè ¿ì Óí³âåðñèòåòîì òà îòðèìàíèìè â³ä

âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
1.9.  ÎÑÂ º íåçàëåæíèìè â³ä ïàðò³é, ïîë³òè÷íèõ ³ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, à â ìåæàõ

íàäàíèõ ïîëîæåíü, – â³ä àäì³í³ñòðàö³¿ Óí³âåðñèòåòó.
1.10. ÎÑÂ ³íôîðìóþòü ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü òà ïðî ïèòàííÿ, ùî

ñòîñóþòüñÿ ¿õ ³íòåðåñ³â.

2.  ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ  ÎÑÂ
 2.1.  ÎÑÂ ìàþòü òàêó ñòðóêòóðó:

– Êîíôåðåíö³ÿ ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â Óí³âåðñèòåòó;

ÌÎËÎÄ²ÆÍÀ ÏÎË²ÒÈÊÀ,
ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÅ ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß,

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ-ÃÐÎÌÀÄßÍÑÜÊÅ ÂÈÕÎÂÀÍÍß
ÒÀ  ÌÀÒÅÐ²ÀËÜÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

ÑÒÓÄÅÍÒ²Â  ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ
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– Êîëåã³ÿ ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â Óí³âåðñèòåòó (ÊÑÀÓ);
– Êîëåã³ÿ ñòóäåíò³â ³íñòèòóòó (ÊÑ²);
– Ñòóäåíòñüêà ðàäà ãóðòîæèòêó  (ÑÐÃ).

2.2. Âèêîíàâ÷èì îðãàíîì ÊÑÀÓ º ïðàâë³ííÿ.

3.  ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²ß  ÑÒÓÄÅÍÒ²Â
ÒÀ   ÀÑÏ²ÐÀÍÒ²Â  ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

3.1.    Êîíôåðåíö³ÿ ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â Óí³âåðñèòåòó (Êîíôåðåíö³ÿ) º íàéâèùèì ÎÑÂ
â Óí³âåðñèòåò³.

3.2.     Êîíôåðåíö³ÿ ñêëèêàºòüñÿ  ÊÑÀÓ äëÿ âèð³øåííÿ íàéâàæëèâ³øèõ ïèòàíü ñòóäåíòñüêîãî
æèòòÿ, ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÂ òà âíåñåííÿ çì³í ³ äîïîâíåíü â Ïîëîæåííÿ ïðî ÎÑÂ, âèáîð³â.

3.3.   Êîíôåðåíö³ÿ ñêëèêàºòüñÿ ÊÑÀÓ íå ð³äøå í³æ îäèí ðàç íà äâà ðîêè.
3.4.  Äåëåãàòè êîíôåðåíö³¿ îáèðàþòüñÿ íà çáîðàõ (êîíôåðåíö³ÿõ) ñòóäåíò³â ³íñòèòóòó

(êóðñó, ïîòîêó) çà êâîòàìè, âèçíà÷åíèìè ÊÑÀÓ. ÊÑÀÓ îðãàí³çîâóº òà êîíòðîëþº
õ³ä âèáîð³â.

3.5.  Âèáîðè  ââàæàþòüñÿ  ä³éñíèìè, ÿêùî â  ãîëîñóâàíí³  âçÿëî ó÷àñòü á³ëüøå â³ä
ïîëîâèíè âèáîðö³â. Îáðàíèìè ââàæàþòüñÿ ñòóäåíòè, ÿê³ íàáðàëè íàéá³ëüøó
ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â.

3.6.   Ðåçóëüòàòè âèáîð³â çàíîñÿòüñÿ â ïðîòîêîë çáîð³â (êîíôåðåíö³¿), ÿêèé ï³äïèñóþòü
ãîëîâóþ÷èé, ñåêðåòàð òà ãîëîâà ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿.

3.7.    Êîíôåðåíö³ÿ º ïðàâî÷èííîþ, ÿêùî íà í³é ïðèñóòí³ íå ìåíøå â³ä ïîëîâèíè äåëåãàò³â
â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ îáðàíèõ.

3.8.   Óõâàëè êîíôåðåíö³¿ ïðèéìàþòüñÿ çâè÷àéíîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â, à Ïîëîæåííÿ ïðî
ÎÑÂ, çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî íüîãî – á³ëüø³ñòþ ó 2/3 ãîëîñ³â â³ä ïðèñóòí³õ, ÿêùî
â ãîëîñóâàíí³ âçÿëî ó÷àñòü íå ìåíøå â³ä ïîëîâèíè â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ îáðàíèõ
äåëåãàò³â.

3.9. Ïîçà÷åðãîâ³ êîíôåðåíö³¿ ñêëèêàþòüñÿ çà ð³øåííÿì ÊÑÀÓ àáî íà ïèñüìîâó
îá´ðóíòîâàíó âèìîãó ïîëîâèíè ÊÑ².

3.10. Âèáîðè ÷ëåí³â ÊÑÀÓ òà ãîëîâè ââàæàþòüñÿ ä³éñíèìè, ÿêùî â ãîëîñóâàíí³ âçÿëî
ó÷àñòü íå ìåíøå â³ä ïîëîâèíè â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ îáðàíèõ äåëåãàò³â. Îáðàíèìè
ââàæàþòüñÿ ñòóäåíòè, ÿê³ íàáðàëè íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â.

3.11. Ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè ÎÑÂ âñ³õ ð³âí³â ïðîâîäÿòüñÿ çà ð³øåííÿì ÊÑÀÓ.
3.12. Ïðèïèíåííÿ ïîâíîâàæåíü ÷ëåíà ÎÑÂ â³äáóâàºòüñÿ ó âèïàäêàõ:

–  â³äðàõóâàííÿ ç Óí³âåðñèòåòó;
–  çà âëàñíèì áàæàííÿì;
–  â³äêëèêàííÿ âèáîðöÿìè.

3.13.  Â³äðàõóâàííÿ ç Óí³âåðñèòåòó, íàêëàäåííÿ äèñöèïë³íàðíèõ ñòÿãíåíü íà ÷ëåí³â ÎÑÂ
ìîæëèâå ï³ñëÿ ðîçãëÿäó öèõ ïèòàíü ÊÑÀÓ (êð³ì ïðè÷èí, çâ’ÿçàíèõ ç
àêàäåìíåóñï³øí³ñòþ).

 4.  ÊÎËÅÃ²ß  ÑÒÓÄÅÍÒ²Â
ÒÀ   ÀÑÏ²ÐÀÍÒ²Â  ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

4.1.     ÊÑÀÓ º âèùèì ÎÑÂ â Óí³âåðñèòåò³ â ïåð³îä ì³æ êîíôåðåíö³ÿìè.
4.2.      ÊÑÀÓ âèðàæàº ³íòåðåñè çàãàëó ñòóäåíò³â, âèçíà÷àº îñíîâí³ íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³ ÎÑÂ.
4.3.     ÊÑÀÓ ñêëèêàº êîíôåðåíö³þ ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â Óí³âåðñèòåòó.
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4.4.    Óõâàëè ÊÑÀÓ º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âñ³õ ÎÑÂ.
4.5.    ÊÑÀÓ çä³éñíþº êîíòðîëü çà ä³ÿëüí³ñòþ ³íøèõ ÎÑÂ.
4.6.     ÊÑÀÓ ñêëàäàºòüñÿ ç ñòóäåíò³â, îáðàíèõ íà êîíôåðåíö³¿ ñòóäåíò³â Óí³âåðñèòåòó (ïî

2 ïðåäñòàâíèêè â³ä ³íñòèòóòó) òà àñï³ðàíò³â,  îáðàíèõ íà êîíôåðåíö³¿ àñï³ðàíò³â
Óí³âåðñèòåòó.

4.7.   ÊÑÀÓ:
–     âèáèðàº ³ â³äêëèêàº ÷ëåí³â ïðàâë³ííÿ ÊÑÀÓ;
–     âèáèðàº ³ â³äêëèêàº ïðåäñòàâíèê³â ÎÑÂ äî êîì³ñ³é Óí³âåðñèòåòó;
–   ñï³ëüíî ç ðåêòîðîì âèçíà÷àº ïåðåë³ê ïèòàíü, ùî âèìàãàþòü ïîãîäæåííÿ

àäì³í³ñòðàö³¿ ç ÊÑÀÓ;
–       ñï³ëüíî ç îðãàíàìè Óí³âåðñèòåòó âèçíà÷àº çàñàäè ðîçïîä³ëó çàñîá³â, ïðèçíà÷åíèõ

íà ñòóäåíòñüê³ ö³ë³ (â ò.÷. íà ïîòðåáè îðãàí³çàö³é ³ ñòóäåíòñüêèõ êëóá³â), îñîáëèâî
òàê³, ÿê êîøòè, ïðèì³ùåííÿ, çàñîáè çâ’ÿçêó ³ ïîë³ãðàô³¿;

–    âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ïðî ôîðìè ìàòåð³àëüíîãî òà ìîðàëüíîãî çàîõî÷åííÿ äëÿ
ñòóäåíò³â, ÿê³ äîñÿãëè óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³ òà íàóêîâ³é ðîáîò³;

–     ïîãîäæóº òàðèôè îïëàòè çà ãóðòîæèòîê ñòóäåíòàìè; ñï³ëüíî ç àäì³í³ñòðàö³ºþ
Óí³âåðñèòåòó ìîæå çì³íþâàòè ð³øåííÿ ïðî ñòÿãíåííÿ çà ïîðóøåííÿ, íàêëàäåí³
íà ìåøêàíö³â ãóðòîæèòêó òà ³íøèõ ñòóäåíò³â;

–   ïîãîäæóº ïèòàííÿ ïðî ïîñåëåííÿ â ñòóäåíòñüê³ ãóðòîæèòêè ïðàö³âíèê³â
Óí³âåðñèòåòó çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì òà äîêóìåíòàìè Óí³âåðñèòåòó;

–     êîíòðîëþº ä³ÿëüí³ñòü ïðàâë³ííÿ ÊÑÀÓ.
4.8.   Ïðåäñòàâíèêè ÊÑÀÓ âõîäÿòü ó Â÷åíó ðàäó Óí³âåðñèòåòó.
4.9.      ÊÑÀÓ ñòâîðþº ñâî¿ ïîñò³éí³ ³ òèì÷àñîâ³ êîì³ñ³¿, îêðåñëþº ¿õ çàâäàííÿ ³ êîìïåòåíö³þ,

äåëåãóº ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â ó Â÷åíó ðàäó çã³äíî ç Ñòàòóòîì ÍÓËÏ, ÿê³ óòâîðþþòü
â í³é ôðàêö³þ ñòóäåíò³â.

4.10.  Çà äîðó÷åííÿì ÊÑÀÓ, ¿¿ ïðàâë³ííÿ ÷è ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè ôðàêö³ÿ ñòóäåíò³â âíîñèòü
íà îáãîâîðåííÿ Â÷åíî¿ ðàäè ïèòàííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ ³íòåðåñ³â ñòóäåíò³â.

4.11. Ïðåäñòàâíèê ÊÑÀÓ áåðå ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ ðåêòîðàòó.
4.12. Ó âèïàäêó, êîëè 2/3 ïðåäñòàâíèê³â ÊÑÀÓ ó Â÷åí³é ðàä³ Óí³âåðñèòåòó ãîëîñóþòü

ïðîòè óõâàëè, ùî ñòîñóºòüñÿ ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ, ä³ÿ óõâàëè çóïèíÿºòüñÿ äî
ïîâòîðíîãî ðîçãëÿäó ³ ïðèéíÿòòÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ. Ïðè öüîìó äàíå ïèòàííÿ
âèíîñèòüñÿ íà ðîçãëÿä ÊÑÀÓ.

4.13. ÊÑÀÓ çáèðàºòüñÿ íà ÷åðãîâ³ ³ ïîçà÷åðãîâ³ çàñ³äàííÿ. ×åðãîâ³ çàñ³äàííÿ ñêëèêàº
ïðàâë³ííÿ íå ð³äøå â³ä îäíîãî ðàçó íà ì³ñÿöü. Ïîçà÷åðãîâ³ çàñ³äàííÿ ñêëèêàº
ïðàâë³ííÿ íà ïèñüìîâó âèìîãó:

– íå ìåíøå â³ä ïîëîâèíè ÷ëåí³â ÊÑÀÓ àáî ãîë³â ÊÑ²;
– ðåêòîðà (íå ï³çí³øå â³ä 2 äí³â ç äíÿ ïîäàííÿ âèìîãè).

4.14. Çàñ³äàííÿ ÊÑÀÓ º â³äêðèòèìè äëÿ ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â Óí³âåðñèòåòó. Ç ïðàâîì
äîðàä÷îãî ãîëîñó â íèõ ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ñòóäåíòñüêèõ
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, ùî ä³þòü  â Óí³âåðñèòåò³.

4.15. Óõâàëè ÊÑÀÓ ïðèéìàþòüñÿ çâè÷àéíîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ïðè íàÿâíîñò³ íå ìåíøå
â³ä 1/2 ¿¿ ÷ëåí³â.

4.16.  Ó âèïàäêó, êîëè âäðóãå íà çàñ³äàíí³ ÊÑÀÓ íåìàº êâîðóìó, íåîáõ³äíîãî äëÿ ïðèéíÿòòÿ
óõâàëè, ÊÑÀÓ ïðèéìàº ¿¿ çâè÷àéíîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â, ç ñòàòóñîì óõâàëè ç
íàñòóïíèì çàòâåðäæåííÿì íà çàñ³äàíí³ ÊÑÀÓ ïðè íàÿâíîñò³ êâîðóìó.

5.  ÏÐÀÂË²ÍÍß  ÊÑÀÓ

5.1.    Ïðàâë³ííÿ º âèêîíàâ÷èì îðãàíîì ÊÑÀÓ.
5.2.    Ðîáîòîþ ïðàâë³ííÿ êåðóº ãîëîâà ÊÑÀÓ.
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5.3.    Ê³ëüê³ñíèé òà ïåðñîíàëüíèé ñêëàä ïðàâë³ííÿ âèçíà÷àº ÊÑÀÓ çà ïðîïîçèö³ºþ ãî-
ëîâè ÊÑÀÓ.

5.4.    ×ëåíè ïðàâë³ííÿ îáèðàþòüñÿ ç ÷èñëà ÷ëåí³â ÊÑÀÓ.
5.5.    Ïðàâë³ííÿ ÊÑÀÓ:

–   ïîãîäæóº ç ðåêòîðàòîì òà îðãàíàìè Óí³âåðñèòåòó ïèòàííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ îðãàí³çàö³¿
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ, îçäîðîâ÷èõ ³ êóëüòóðíèõ ïîòðåá
ñòóäåíò³â, áåðå ó÷àñòü ó ðîçïîä³ë³ íàãîðîä çà óñï³õè ó íàâ÷àíí³ ³ íàóêîâ³é ðîáîò³,
çàñîá³â, ïðèçíà÷åíèõ íà ôóíêö³îíóâàííÿ ÎÑÂ òà ñòóäåíòñüêèõ îðãàí³çàö³é òà ³íøå,
çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì ³ íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè ÍÓËÏ;

–      áåðå ó÷àñòü ó âèçíà÷åíí³ çàñàä ðîçïîä³ëó ìàòåð³àëüíèõ äîïîìîã;
–      êåðóº ô³íàíñîâîþ òà ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ ÎÑÂ;
–      âíîñèòü íà çàñ³äàííÿ ÊÑÀÓ ïèòàííÿ, ùî âèìàãàþòü ¿¿ ðîçãëÿäó;
–      ïðåäñòàâëÿº ÎÑÂ çà ìåæàìè Óí³âåðñèòåòó;
–      ñòåæèòü çà âèêîíàííÿì óõâàë ÊÑÀÓ ³íøèìè ÎÑÂ;
–      ³íôîðìóº ñòóäåíò³â ç ïèòàíü, ùî ñòîñóþòüñÿ ¿õ ³íòåðåñ³â.

5.6.    ×ëåíè ïðàâë³ííÿ çâ³òóþòü ïðî ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ïåðåä ÊÑÀÓ.
5.7.    Ó ïåð³îä ì³æ çàñ³äàííÿìè ÊÑÀÓ ïðàâë³ííÿ ïðèéìàº ð³øåííÿ ç ñòàòóñîì óõâàëè ç

íàñòóïíèì çàòâåðäæåííÿì éîãî íà íàéáëèæ÷îìó çàñ³äàíí³ ÊÑÀÓ.

6.  ÊÎËÅÃ²ß  ÑÒÓÄÅÍÒ²Â  ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ  (ÊÑ²)
6.1.   ÊÑ² âèðàæàº ³íòåðåñè âñ³õ ñòóäåíò³â ³íñòèòóòó.
6.2.   ×ëåí ÊÑÀÓ â³ä ³íñòèòóòó ³ ãîëîâà ñòóäðàäè º ÷ëåíàìè ÊÑ².
6.3.   ×ëåíè ÊÑ² â ê³ëüêîñò³ 7–10 îñ³á îáèðàþòüñÿ íà êîíôåðåíö³¿ ñòóäåíò³â ³íñòèòóòó.

Âèáîðè ðåãëàìåíòóþòüñÿ äàíèì Ïîëîæåííÿì. Êîíòðîëþº õ³ä âèáîð³â ÊÑÀÓ.
6.4.    Ãîëîâó ÊÑ² îáèðàþòü íà çâ³òíî-âèáîð÷³é êîíôåðåíö³¿ ñòóäåíò³â ³íñòèòóòó ïðîñòîþ

á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â. Äîñòðîêîâ³ âèáîðè ìîæóòü â³äáóòèñÿ ç ³í³ö³àòèâè 1/3 ñòóäåíò³â
³íñòèòóòó àáî çà ð³øåííÿì ÊÑÀÓ.

6.5.   Âðÿäóâàííÿ ñòóäåíò³â ³íñòèòóòó íà ð³âí³ ãðóïè çä³éñíþºòüñÿ ñòàðîñòàìè.
6.6.   ÊÑ²:

–        âèáèðàº ³ â³äêëèêàº ïðåäñòàâíèê³â ñòóäåíò³â äî êîì³ñ³é, óòâîðåíèõ â ³íñòèòóò³;
–     ñï³ëüíî ç äèðåêòîðîì ³íñòèòóòó âèçíà÷àº ïåðåë³ê ïèòàíü, ùî âèìàãàþòü ïî-

ãîäæåííÿ ç ÊÑ²;
–       ïîãîäæóº ç äèðåêòîðîì ³íñòèòóòó ïèòàííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó,

ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ, îçäîðîâ÷èõ ³ êóëüòóðíèõ ïîòðåá ñòóäåíò³â ³íñòèòóòó;
–    âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ïðî ôîðìè ìàòåð³àëüíîãî òà ìîðàëüíîãî çàîõî÷åííÿ äëÿ

ñòóäåíò³â, ÿê³ äîñÿãëè óñï³õ³â ó íàâ÷àíí³, íàóêîâ³é ðîáîò³, â ðîáîò³ ñòóäåíòñüêîãî
âðÿäóâàííÿ òà áåðå ó÷àñòü ó ðîçïîä³ë³ öèõ íàãîðîä;

–     áåðå ó÷àñòü ó âèçíà÷åíí³ çàñàä ðîçïîä³ëó ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè;
–       âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ Â÷åí³é ðàä³ ³íñòèòóòó ùîäî ïðèçíà÷åííÿ ³ìåííèõ ñòèïåíä³é;
–     áåðå ó÷àñòü ó âèð³øåíí³ ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ ñòóäåíò³â;
–       âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ Â÷åí³é ðàä³ ³íñòèòóòó òà äèðåêòîðó ïðî ñòâîðåííÿ íàëåæíèõ

óìîâ íàâ÷àííÿ ³ ïîáóòó ñòóäåíò³â;
–      ïîãîäæóº êàíäèäàòóðó çàñòóïíèêà äåêàíà ïî âèõîâí³é ðîáîò³;
–       êîíòðîëþº äîòðèìàííÿ ñòóäåíòàìè ³íñòèòóòó ïðàâèë âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó.

6.7.   ÊÑ² äåëåãóº ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â ó Â÷åíó ðàäó ³íñòèòóòó.
6.8.   Ïðåäñòàâíèêè ÊÑ² ó Â÷åí³é ðàä³ ³íñòèòóòó ìàþòü ïðàâî ç âëàñíî¿ ³í³ö³àòèâè àáî çà

äîðó÷åííÿì ÊÑ² âíîñèòè íà îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ, ùî ñòîñóþòüñÿ ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ.
6.9.   ßêùî âñ³ ïðåäñòàâíèêè ÊÑ² ó Â÷åí³é ðàä³ ³íñòèòóòó ãîëîñóþòü ïðîòè óõâàëè, ùî

ñòîñóºòüñÿ ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ, ä³ÿ óõâàëè çóïèíÿºòüñÿ äî ïîâòîðíîãî ðîçãëÿäó ³
ïðèéíÿòòÿ îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ. Ïðè öüîìó äàíå ïèòàííÿ âèíîñèòüñÿ íà ðîçãëÿä ÊÑ².
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6.10.  ÊÑ² çáèðàºòüñÿ íà ÷åðãîâ³ òà ïîçà÷åðãîâ³ çàñ³äàííÿ. ×åðãîâ³ çàñ³äàííÿ ñêëèêàº ãîëîâà
íå ð³äøå â³ä îäíîãî ðàçó íà ì³ñÿöü. Ïîçà÷åðãîâ³ çàñ³äàííÿ ñêëèêàº ãîëîâà íà âèìîãó
íå ìåíøå â³ä 1/3 ÷ëåí³â ÊÑ², ÊÑÀÓ àáî äèðåêòîðà ³íñòèòóòó íå ï³çí³øå â³ä äâîõ
äí³â ç äíÿ  ïîäàííÿ âèìîãè.

6.11. Çàñ³äàííÿ ÊÑ² º â³äêðèòèìè äëÿ âñ³õ ñòóäåíò³â ³íñòèòóòó. Ç ïðàâîì  äîðàä÷îãî
ãîëîñó â íèõ ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ñòóäåíòñüêèõ ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é, ùî ä³þòü â ³íñòèòóò³.

6.12. Óõâàëè ÊÑ² ïðèéìàþòüñÿ çâè÷àéíîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ïðè íàÿâíîñò³ íå ìåíøå í³æ
ïîëîâèíè ¿¿ ÷ëåí³â.

7.  ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÀ  ÐÀÄÀ  ÃÓÐÒÎÆÈÒÊÓ  (ÑÐÃ)

7.1.    ÎÑÂ ãóðòîæèòêó º ñòóäåíòñüêà ðàäà ãóðòîæèòêó.
7.2.    ÑÐÃ âèðàæàº ³íòåðåñè ìåøêàíö³â ãóðòîæèòêó, éîãî ãîëîâà º ÷ëåíîì ÊÑ².
7.3.    ÑÐÃ äáàº ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ìåøêàíö³â ãóðòîæèòêó, âèçíà÷åíèõ íîðìàòèâíèìè

äîêóìåíòàìè Óí³âåðñèòåòó òà ïðî çàäîâîëåííÿ  ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ, îçäîðîâ÷èõ
òà êóëüòóðíèõ ïîòðåá ìåøêàíö³â.

7.4.    Ãîëîâó ÑÐÃ îáèðàþòü íà çáîðàõ ìåøêàíö³â ãóðòîæèòêó (ïðåäñòàâíèê³â ê³ìíàò) òà íà éîãî
ïðîïîçèö³þ çàòâåðäæóþòü ñêëàä ÑÐÃ â ê³ëüêîñò³ äî 7 îñ³á. Êîíòðîëþº õ³ä âèáîð³â
ÊÑÀÓ.

7.5.    Êîëåã³ÿ ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â Óí³âåðñèòåòó ìàº ïðàâî ïðèçóïèíèòè âèêîíàííÿ
îáîâ’ÿçê³â ãîëîâîþ ÑÐÃ òà ïðèçíà÷èòè âèêîíóþ÷îãî îáîâ’ÿçêè ãîëîâè ÑÐÃ äî
íàñòóïíèõ ïåðåâèáîð³â, àëå íà òåðì³í íå á³ëüøèé, í³æ òðè ì³ñÿö³.

7.6.     Òåðì³í ðîáîòè ÑÐÃ – îäèí ð³ê. Äîñòðîêîâ³ âèáîðè ìîæóòü â³äáóòèñÿ ç ³í³ö³àòèâè íå
ìåíøå í³æ 1/3 ìåøêàíö³â ãóðòîæèòêó àáî çà ð³øåííÿì ÊÑÀÓ.

7.7.    ÑÐÃ:
–        íà ï³äñòàâ³ çàÿâ ñòóäåíò³â ñï³ëüíî ç  äåêàíàòîì  ôîðìóº ñïèñêè íà ïîñåëåííÿ, ÿê³

ïîãîäæóþòüñÿ ç ïðîôáþðî ³íñòèòóòó;
–     ïîãîäæóº êàíäèäàòóðó çàâ³äóâà÷à ãóðòîæèòêó;
–     áåðå ó÷àñòü ó ïîñåëåíí³ â ãóðòîæèòîê ñòóäåíò³â, ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé, àñï³ðàíò³â ç

³íøèõ ³íñòèòóò³â, ñòîðîíí³õ îñ³á;
–     ñï³ëüíî ç àäì³í³ñòðàö³ºþ âèð³øóº ïèòàííÿ ïðîïóñêíîãî ðåæèìó;
–      ñòåæèòü çà äîòðèìàííÿì àäì³í³ñòðàö³ºþ ãóðòîæèòêó ñàí³òàðíèõ íîðì;
–    ñï³ëüíî ç àäì³í³ñòðàö³ºþ ãóðòîæèòêó âèçíà÷àº ñêëàä ³ ê³ëüê³ñòü ê³ìíàò äëÿ

ñàìîñò³éíèõ çàíÿòü òà íàäàííÿ ïîñëóã;
–      íàäàº ïðèì³ùåííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ âå÷îð³â â³äïî÷èíêó, äèñêîòåê òîùî;
–    ïîãîäæóº ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó ³ ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêó,

êîíòðîëþº äîòðèìàííÿ ìåøêàíöÿìè öèõ ïðàâèë;
–      ðàçîì ç àäì³í³ñòðàö³ºþ âèíîñèòü ð³øåííÿ ïðî ñòÿãíåííÿ çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë

âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó òà ïðîæèâàííÿ, çàâäàííÿ ìàòåð³àëüíèõ çáèòê³â ³ ò.ï.;
–     ñï³ëüíî ç ïðîôáþðî çàñëóõîâóº çâ³òè àäì³í³ñòðàö³¿ ãóðòîæèòêó ïðî ðîáîòó.

7.8.    ÑÐÃ çáèðàºòüñÿ íà ÷åðãîâ³ ³ ïîçà÷åðãîâ³ çàñ³äàííÿ. ×åðãîâ³ çàñ³äàííÿ ñêëèêàº ãîëîâà
íå ð³äøå â³ä îäíîãî ðàçó íà ì³ñÿöü. Ïîçà÷åðãîâ³ çàñ³äàííÿ ñêëèêàº ãîëîâà íà âèìîãó
1/5 ìåøêàíö³â ãóðòîæèòêó àáî çàâ³äóâà÷à ãóðòîæèòêó ÷è äèðåêòîð ³íñòèòóòó íå
ï³çí³øå â³ä 2 äí³â ç äíÿ ïîäàííÿ.

7.9.     Óõâàëè ÑÐÃ ïðèéìàþòüñÿ çâè÷àéíîþ á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â ïðè íàÿâíîñò³ íå ìåíøå í³æ
ïîëîâèíè éîãî ÷ëåí³â.

7.10.  Çàñ³äàííÿ ÑÐÃ º â³äêðèòèì äëÿ âñ³õ ìåøêàíö³â ãóðòîæèòêó.
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ÇÀÃÀËÜÍ²  ÏÎËÎÆÅÍÍß

1. Ðàäà ç ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”
(íàäàë³ – Ðàäà) º äîðàä÷èì îðãàíîì ïðè ïðîðåêòîðîâ³ ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè
òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó. Âîíà ñòâîðåíà ç ìåòîþ äîòðèìàííÿ äåìîêðàòè÷íèõ çàñàä
ïðè ôîðìóâàíí³ ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè â Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ “Ëüâ³âñüêà
ïîë³òåõí³êà” (íàäàë³ – Óí³âåðñèòåò), âèçíà÷åííÿ ïðèíöèï³â, ïð³îðèòåò³â ó íàïðÿìàõ
âèõîâíî¿ ðîáîòè ç³ ñòóäåíòàìè òà êîíòðîëþ çà ¿õ äîòðèìàííÿì. Ðàäà ðîçãëÿäàº
íàéâàæëèâ³ø³ ïèòàííÿ ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè òà íàö³îíàëüíî-ãðîìàäÿíñüêîãî
âèõîâàííÿ ñòóäåíò³â, ïðèéìàº óõâàëè ç öèõ ïèòàíü.

2. Ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ Ðàäà êåðóºòüñÿ: Êîíñòèòóö³ºþ Óêðà¿íè, ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì
Óêðà¿íè, íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè òà íàóêè Óêðà¿íè,
Ì³í³ñòåðñòâà ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³, Ñòàòóòîì Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”, Ïðàâèëàìè âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõ-
í³êè, Êîíöåïö³ºþ ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè Óí³âåðñèòåòó òà öèì Ïîëîæåííÿì.

3. Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ çàâäàíü Ðàäà ñï³âïðàöþº ç³ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè òà
îñåðåäêàìè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é Óí³âåðñèòåòó, Êîëåã³ºþ òà ïðîôêîìîì ñòóäåíò³â
òà àñï³ðàíò³â.

ÔÓÍÊÖ²¯ ÒÀ ÎÑÍÎÂÍ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÐÀÄÈ

1. Ðàäà ðîçãëÿäàº äîêóìåíòè ç ïðîáëåì ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè òà íàö³îíàëüíî-
ãðîìàäÿíñüêîãî âèõîâàííÿ (íàêàçè, ³íñòðóêòèâí³ ëèñòè òîùî), ÿê³ íàäõîäÿòü â
Óí³âåðñèòåò ç Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, ³íøèõ êåð³âíèõ îðãàí³â,
îïðàöüîâóº òà ðåêîìåíäóº äî çàòâåðäæåííÿ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çàõîäè ç ¿õ
âèêîíàííÿ, â ÷àñòèí³, ÿêà íå ñóïåðå÷èòü ïðèíöèïàì êîíöåïö³¿ ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè
Óí³âåðñèòåòó òà íàö³îíàëüíèì ³íòåðåñàì Óêðà¿íè.

2. Ðîçãëÿäàº òà ïîãîäæóº îðãàí³çàö³éíî-ôóíêö³îíàëüíó ñòðóêòóðó óïðàâë³ííÿ âèõîâ-
íèì ïðîöåñîì ó íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ ³íñòèòóòàõ, âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ç ¿¿ óäîñêî-
íàëåííÿ.

3. Ðîçãëÿäàº òà ðåêîìåíäóº äî çàòâåðäæåííÿ çàõîäè ç ðåàë³çàö³¿ ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè
Óí³âåðñèòåòó.

ÏÎËÎÆÅÍÍß
ïðî ðàäó ç ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè
 Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó

“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”
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4. Ðîçãëÿäàº òà àíàë³çóº ñòàí âèõîâíîãî ïðîöåñó â Óí³âåðñèòåò³, âíîñèòü ïðîïîçèö³¿
ùîäî ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèõîâíî¿ ðîáîòè íå ð³äøå îäíîãî ðàçó ó íàâ÷àëüíîìó
ðîö³.

5. Çàñëóõîâóº ïðîïîçèö³¿ ùîäî àäðåñíîãî çàõèñòó ³ ï³äòðèìêè ñîö³àëüíî-âðàçëèâî¿
÷àñòèíè ìîëîä³, à ñàìå: ñòóäåíò³â-³íâàë³ä³â, ñèð³ò, ç áàãàòîä³òíèõ ³ç íåáëàãîïîëó÷íèõ
ñ³ìåé.

6. Ïîãîäæóº ïëàí ñïîðòèâíèõ òà êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîä³â ó íàâ÷àëüíî-îçäîðîâ÷èõ
òàáîðàõ Óí³âåðñèòåòó.

7. Âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî ìîðàëüíîãî ³ ìàòåð³àëüíîãî ñòèìóëþâàííÿ òà â³äçíà÷åííÿ
êðàùèõ ïðàö³âíèê³â, ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â çà óñï³õè òà äîñÿãíåííÿ ó âèõîâí³é
ðîáîò³, ãðîìàäñüêîìó æèòò³ Óí³âåðñèòåòó.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÄÈ

Äî ñêëàäó Ðàäè âõîäÿòü:
– ïðîðåêòîð ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, ãîëîâà Ðàäè;
– íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó;
– çàñòóïíèêè äèðåêòîð³â ³íñòèòóò³â ç âèõîâíî¿ òà îðãàí³çàö³éíî-ãîñïîäàðñüêî¿
ðîáîòè;
– çàâ³äóâà÷³ ãóìàí³òàðíèõ êàôåäð;
– äèðåêòîð íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ á³áë³îòåêè;
– äèðåêòîð Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà”;
– ãîëîâà Òîâàðèñòâà “Ïðîñâ³òà”;
– ãîëîâíèé ðåäàêòîð òèæíåâèêà “Àóäèòîð³ÿ”;
– ãîëîâà êîëåã³¿  ñòóäåíò³â ³ àñï³ðàíò³â;
– ãîëîâà Ìîëîäî¿ Ïðîñâ³òè;
– ãîëîâà ñïîðòêëóáó;
– ãîëîâà ïðîôêîìó ïðàö³âíèê³â Óí³âåðñèòåòó;
– çàâ³äóâà÷ Ìóçåþ ³ñòîð³¿ “Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè”;
– äèðåêòîð ñòóäåíòñüêîãî êëóáó;
– äèðåêòîð ñòóäì³ñòå÷êà.

ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß ÐÎÁÎÒÈ ÐÀÄÈ

1. Ðàäà îáèðàº äâîõ çàñòóïíèê³â ãîëîâè ³ ñåêðåòàðÿ Ðàäè, ÿê³ ïðàöþþòü íà ãðîìàäñüêèõ
çàñàäàõ.

2. Äëÿ âèâ÷åííÿ îêðåìèõ ïèòàíü âèõîâíî¿ ðîáîòè Ðàäà ìîæå ñòâîðþâàòè òèì÷àñîâ³
êîì³ñ³¿ ç ÷èñëà ÷ëåí³â Ðàäè, âèêëàäà÷³â Óí³âåðñèòåòó, ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â.

3. Äëÿ ó÷àñò³ ó çàñ³äàííÿõ Ðàäè ìîæóòü çàïðîøóâàòèñü ãîëîâè îñåðåäê³â ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é òà ³íø³ çàö³êàâëåí³ îñîáè.

4. Ðàäà çàñ³äàº îäèí ðàç íà äâà ì³ñÿö³, à çà ïîòðåáè – ïîçà÷åðãîâî. Óõâàëè Ðàäè
ïðèéìàþòüñÿ â³äêðèòèì ãîëîñóâàííÿì ïðîñòîþ á³ëüø³ñòþ ïðèñóòí³õ ( àëå íå ìåíøå
51 % ÷ëåí³â Ðàäè) ³ îôîðìëÿþòüñÿ ïðîòîêîëîì çà ï³äïèñîì ãîëîâè ³ ñåêðåòàðÿ òà
íàáóâàþòü ÷èííîñò³ ï³ñëÿ îôîðìëåííÿ ¿õ ó âèãëÿä³ íàêàç³â ÷è ðîçïîðÿäæåíü Ðåêòîðà
Óí³âåðñèòåòó (àáî ïðîðåêòîðà Óí³âåðñèòåòó).

775



ÏÎËÎÆÅÍÍß
ÏÐÎ ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÅ Ì²ÑÒÅ×ÊÎ ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ “ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ”

1 . ÇÀÃÀËÜÍ²   ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1.   Ñòóäåíòñüêå ì³ñòå÷êî º îêðåìèì ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëîì Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ³
êåðóºòüñÿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ ÷èííèìè çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè Óêðà¿íè, òèïîâèì
ïîëîæåííÿì ïðî ñòóäåíòñüêèé ãóðòîæèòîê íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Ì³í³ñòåðñòâà
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè, Ñòàòóòîì Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè òà öèì Ïîëîæåííÿì.

1.2.   Ñòóäåíòñüêå ì³ñòå÷êî îá’ºäíóº êîìïëåêñ ãóðòîæèòê³â, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ìåøêàííÿ
ñòóäåíò³â, ñòóäåíòñüêèõ ñ³ìåé, àñï³ðàíò³â, ñëóõà÷³â ï³äãîòîâ÷èõ â³ää³ëåíü,
àá³òóð³ºíò³â ³ ñòóäåíò³â ³íøèõ ï³äðîçä³ë³â Óí³âåðñèòåòó, òà æèòëîâèõ áóäèíê³â, ùî
º íà áàëàíñ³ Óí³âåðñèòåòó. Â³ëüí³ ì³ñöÿ â ãóðòîæèòêàõ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâàòèñü
äëÿ ñòâîðåííÿ ê³ìíàò äëÿ ïðè¿æäæèõ ÷è ïîñåëåííÿ ñï³âðîá³òíèê³â òà ³íøèõ îñ³á ó
âñòàíîâëåíîìó äàíèì Ïîëîæåííÿì ïîðÿäêó.

1.3.   ²íîçåìí³ ãðîìàäÿíè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ó Ëüâ³âñüê³é ïîë³òåõí³ö³, ïîñåëÿþòüñÿ â
ãóðòîæèòîê íà çàãàëüíèõ çàñàäàõ, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíå êîíòðàêòîì.

1.4.    Ñòóäåíòñüêå ì³ñòå÷êî ìàº ñâ³é ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê ³ âåäå ñàìîñò³éíó ãîñïîäàðñüêó
ä³ÿëüí³ñòü ó ñòðóêòóð³ Óí³âåðñèòåòó.

1.5.   Âíóòð³øí³é ðîçïîðÿäîê â ãóðòîæèòêàõ âñòàíîâëåíî ïðàâèëàìè, çàòâåðäæåíèìè
Ðåêòîðîì Óí³âåðñèòåòó.

1.6.   Ïðàâà é îáîâ’ÿçêè ïðàö³âíèê³â Ñòóäì³ñòå÷êà âèçíà÷åíî ÷èííèìè íîðìàòèâíèìè
äîêóìåíòàìè ³ â³äïîâ³äíèìè ïîñàäîâèìè ³íñòðóêö³ÿìè.

1.7.   Ïðàâà é îáîâ’ÿçêè ìåøêàíö³â ãóðòîæèòê³â âèçíà÷åíî Ïðàâèëàìè âíóòð³øíüîãî
ðîçïîðÿäêó ³ äîãîâîðîì, ÿêèé óêëàäàºòüñÿ ì³æ îñîáîþ, ùî ïîñåëÿºòüñÿ â
ãóðòîæèòîê, ³ äèðåêòîðîì Ñòóäì³ñòå÷êà.

1.8.   Ñòóäì³ñòå÷êî ìàº êðóãëó ïå÷àòêó òà êóòîâèé øòàìï ç íàéìåíóâàííÿì Ëüâ³âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè òà âëàñíèì íàéìåíóâàííÿì, áëàíêè ³ øòàìï ç ðåêâ³çèòàìè, âëàñíó
ñèìâîë³êó.

1.9.   Ñòóäì³ñòå÷êî íàáóâàº ïðàâ, ïåðåäáà÷åíèõ öèì ïóíêòîì, ç ìîìåíòó çàòâåðäæåííÿ
Ïîëîæåííÿ ïðî íüîãî.

         Ñòóäì³ñòå÷êî ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ âèêîðèñòîâóº çíàê Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè, à òàêîæ
ñóïóòíþ éîìó ñèìâîë³êó é àòðèáóòèêó.

776



2.  ÌÅÒÀ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÎÃÎ  Ì²ÑÒÅ×ÊÀ

2.1.    Ãîëîâíîþ ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Ñòóäåíòñüêîãî ì³ñòå÷êà º çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ñòóäåíò³â,
àñï³ðàíò³â, ñòóäåíòñüêèõ ñ³ìåé, ñëóõà÷³â ï³äãîòîâ÷èõ â³ää³ëåíü â çàáåçïå÷åíí³ æèòëîì,
ñòâîðåíí³ äëÿ íèõ íàëåæíèõ óìîâ äëÿ ïðîæèâàííÿ, çàíÿòü, â³äïî÷èíêó, ðîçâèòêó
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ïðîâåäåííÿ ïðîñâ³òíèöüêî¿ ³ âèõîâíî¿ ðîáîòè.

2.2.    Ìåòîþ ä³ÿëüíîñò³ Ñòóäì³ñòå÷êà òàêîæ º:
–      íàäàííÿ äîäàòêîâèõ ïîñëóã ç õàð÷óâàííÿ, ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, çâ’ÿçêó,

á³áë³îòå÷í³, ð³çíîìàí³òí³ ïîñëóãè (ïåðóêàðñüê³, ðåìîíò îäÿãó, âçóòòÿ,
êîï³þâàëüíî-ìíîæèëüí³, êîðèñòóâàííÿ êîìï’þòåðàìè òà ³íø³) çà ðàõóíîê
âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü íåæèòëîâîãî ôîíäó;

–      çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Ñòóäåíòñüêîãî ì³ñòå÷êà.

3.  ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÎÃÎ Ì²ÑÒÅ×ÊÀ

3.1.  Äî ñêëàäó Ñòóäåíòñüêîãî ì³ñòå÷êà íàëåæàòü:
–     ãóðòîæèòêè:

¹ 1 âóë. Á. Æåëåíñüêîãî, 14,
¹ 3 âóë. Êàðï³íöÿ, 27,
¹ 4 âóë. Ñàõàðîâà, 25,
¹ 5 âóë. Ëóêàøà, 4,
¹ 6 âóë. Ñàõàðîâà, 27,
¹ 7 âóë. Ëóêàøà, 1,
¹ 8 âóë. Ñàõàðîâà, 23,
¹ 9 âóë. Ëóêàøà, 2,
¹ 10 âóë. Â³äêðèòà, 1,
¹ 11 âóë. Ëóêàøà, 5,
¹ 12 âóë. Ëàçàðåíêà, 38,
¹ 14 âóë. Ëàçàðåíêà, 40,
¹ 15 âóë. Ëàçàðåíêà, 42.

–     Òîðãîâî-ïîáóòîâèé êîìïëåêñ (âóë. Ëàçàðåíêà);
–     Öåíòðàëüíèé òåïëîâèé ïóíêò ¹ 5 (ÖÒÏ – 5);
–     Öåíòðàëüíèé òåïëîâèé ïóíêò ¹ 12 (ÖÒÏ – 12);
–     Âîäîíàêîïè÷óâàëüíèé êîìïëåêñ (âóë. Ëàçàðåíêà).
–     Íàñîñíà ñòàíö³ÿ.

Ç.2.    Ê³ëüê³ñòü æèòëîâèõ ì³ñöü â ãóðòîæèòêó âèçíà÷åíî éîãî ïàñïîðòîì.

3.3.   Çì³íè ñêëàäó Ñòóäåíòñüêîãî ì³ñòå÷êà ³ ê³ëüêîñò³ æèòëîâèõ ì³ñöü â ãóðòîæèòêàõ
çàòâåðäæóþòüñÿ íàêàçîì Ðåêòîðà çà ïîäàííÿì äèðåêòîðà Ñòóäì³ñòå÷êà.
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4.  ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ  ÓÏÐÀÂË²ÍÍß  ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÌ  Ì²ÑÒÅ×ÊÎÌ

4.1. Óïðàâë³ííÿ Ñòóäåíòñüêèì ì³ñòå÷êîì çä³éñíþºòüñÿ çà ñòðóêòóðîþ:

4.2.    Ñòóäåíòñüêå ì³ñòå÷êî ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ Ðåêòîðîâ³ (ïðîðåêòîðîâ³).
4.3.     Êåð³âíèöòâî ïîòî÷íîþ ðîáîòîþ Ñòóäì³ñòå÷êà çä³éñíþº äèðåêòîð Ñòóäì³ñòå÷êà

(íàäàë³ – äèðåêòîð).
4.4.    Äèðåêòîð:

–       íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ âèìîã, ïîñòàâëåíèõ äî ä³ÿëüíîñò³ Ñòóäì³ñòå÷êà;
–     çà äîðó÷åííÿì Ðåêòîðà Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ïðåäñòàâëÿº Ñòóäì³ñòå÷êî ó

ñòîñóíêàõ ç þðèäè÷íèìè ³ ô³çè÷íèìè îñîáàìè, îá’ºäíàííÿìè ãðîìàäÿí, à òàêîæ
â ñóä³, àðá³òðàæíîìó ñóä³ ³ òðåòåéñüêîìó ñóä³;

–      ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³ êîøòàìè Ñòóäì³ñòå÷êà;
–      ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ Ðåêòîðîâ³ øòàòíèé ðîçïèñ òà êîøòîðèñ Ñòóäì³ñòå÷êà;
–     îðãàí³çîâóº ïîòî÷íå (îïåðàòèâíå) óïðàâë³ííÿ ä³ÿëüí³ñòþ Ñòóäì³ñòå÷êà;
–    çà äîðó÷åííÿì Ðåêòîðà Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ðîçïîðÿäæàºòüñÿ ìàéíîì ³

êîøòàìè, îòðèìàíèìè çà ðåçóëüòàòàìè ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ñòóäì³ñòå÷êà;
–       ïîäàº ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèéîìó ³ çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â Ñòóäì³ñòå÷êà

òà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàîõî÷åííÿ òà äèñöèïë³íàðíèõ ñòÿãíåíü;
–      âèçíà÷àº ôóíêö³îíàëüí³ ïîñàäîâ³ îáîâ’ÿçêè ïðàö³âíèê³â Ñòóäì³ñòå÷êà ³ ïîäàº ¿õ

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íà çàòâåðäæåííÿ Ðåêòîðîâ³ (ïðîðåêòîðîâ³);
–   ñòâîðþº íàëåæí³ óìîâè äëÿ âèêîíàííÿ ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ïðàö³âíèêàìè

Ñòóäì³ñòå÷êà;
–    ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèäàº ðîçïîðÿäæåííÿ ïî Ñòóäì³ñòå÷êó, âèð³øóº

³íø³ ïèòàííÿ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ;
–     ï³äïèñóº òà çàòâåðäæóº âíóòð³øí³ äîêóìåíòè Ñòóäì³ñòå÷êà;
–      çàòâåðäæóº ñïèñêè íà ïîñåëåííÿ â Ñòóäì³ñòå÷êî;
–    çâ³òóº òà íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä Ðåêòîðîì Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè çà

ä³ÿëüí³ñòü Ñòóäì³ñòå÷êà.

 Ðåêòîð 
(ïðîðåêòîð) 

Äèðåêòîð 
Ñòóäåíòñüêîãî ì³ñòå÷êà

Çàñòóïíèê 
äèðåêòîðà 

Çàñòóïíèê 
äèðåêòîðà 

ç³ ñòóäåíòñüêèõ  
ïèòàíü 

Áóõãàëòåð³ÿ 

Ïàñïîðòíèé 
â³ää³ë 

Êîìåðö³éíèé 
â³ää³ë 

Þðèäè÷íèé 
â³ää³ë 

 
 
 

Â³ää³ëîê  
ì³ë³ö³¿ 

“Ñòóäåíòñüêå 
ì³ñòå÷êî” 

Â³ää³ë 
çàáåçïå÷åííÿ 

Áðèãàäè 
ñëþñàð³â, 

ñàíòåõí³ê³â, 
åëåêòðèê³â, 
ñòîëÿð³â, 

ìàëÿð³â òîùî 

Íà÷àëüíèê  
â³ää³ëó  

åêñïëóàòàö³¿ 

ÖÒÏ, 
íàñîñí³ 
ñòàíö³¿ 

Êîìåíäàíòè 
ãóðòîæèòê³â 

Ñòóäåíòñüê³ 
ðàäè 

Ïðîôêîì 
ñòóäåíò³â 

Äåêàíàòè 

778



4 .5.     Àäì³í³ñòðàö³ÿ Ñòóäì³ñòå÷êà ìàº ïðàâî:
–    ó ìåæàõ, âèçíà÷åíèõ Ðåêòîðîì, óêëàäàòè ãîñïîäàðñüê³ òà öèâ³ëüíî-ïðàâîâ³

äîãîâîðè ç óêðà¿íñüêèìè òà ³íîçåìíèìè ô³çè÷íèìè ³ þðèäè÷íèìè îñîáàìè;
–      çà ïîãîäæåííÿì ç Ëüâ³âñüêîþ ïîë³òåõí³êîþ âõîäèòè â àñîö³àö³¿ òà ãðîìàäñüê³

îá’ºäíàííÿ, âñòàíîâëþâàòè òâîð÷³ òà âèðîáíè÷³ â³äíîñèíè ç îðãàí³çàö³ÿìè ³
ñëóæáàìè Óêðà¿íè òà ³íøèõ äåðæàâ;

–      ïîäàâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçì³ð³â ìàòåð³àëüíîãî çàîõî÷åííÿ òà ïðåì³þâàííÿ
ïðàö³âíèê³â Ñòóäì³ñòå÷êà;

–    ñàìîñò³éíî âñòàíîâëþâàòè â³äíîñèíè ç ³íøèìè ï³äðîçä³ëàìè Ëüâ³âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè, ãðîìàäÿíàìè òà ïðîôñï³ëêîâèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ùî ä³þòü â
Óí³âåðñèòåò³.

4.6.     Àäì³í³ñòðàö³ÿ Ñòóäì³ñòå÷êà çîáîâ’ÿçàíà:
–    çä³éñíþâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü â³äïîâ³äíî äî ÷èííèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â,

íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè òà öüîãî Ïîëîæåííÿ;
–      ñòâîðþâàòè íàëåæí³ óìîâè äëÿ ïðîæèâàííÿ ìåøêàíö³â ó ãóðòîæèòêàõ;
–       çä³éñíþâàòè çàõîäè ïðîòèïîæåæíî¿ áåçïåêè;
–       âæèâàòè  çàõîäè ùîäî âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè ìåøêàíö³â ãóðòîæèòê³â íà òåðèòîð³¿

Ñòóäì³ñòå÷êà;
–       íàëåæíî ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè ïîçà ¿¿ ìåæàìè;
–      åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè êîøòè òà íàäàíå éîìó â êîðèñòóâàííÿ ìàéíî;
–      çä³éñíþâàòè îïåðàòèâíèé îáë³ê ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³.

5.   ÏÎÐßÄÎÊ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß
ÊÎËÅÊÒÈÂÓ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊ²Â ÑÒÓÄÌ²ÑÒÅ×ÊÀ

5.1.    Äèðåêòîð Ñòóäì³ñòå÷êà ïðèçíà÷àºòüñÿ íàêàçîì Ðåêòîðà.
5.2.   Ïðàö³âíèêè Ñòóäì³ñòå÷êà íàéìàþòüñÿ íà ðîáîòó â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî

çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà çà òðóäîâîþ óãîäîþ àáî êîíòðàêòîì.
5.3.    Íàéìàííÿ íà ðîáîòó òà çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â Ñòóäì³ñòå÷êà çä³éñíþºòüñÿ

íàêàçîì Ðåêòîðà çà ïîäàííÿì äèðåêòîðà Ñòóäì³ñòå÷êà.

6.  ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²ß  ÃÓÐÒÎÆÈÒÊ²Â,
¯Õ ÓÒÐÈÌÀÍÍß  ÒÀ  ÐÅÌÎÍÒ

6.1.  Îáñëóãîâóâàííÿ ãóðòîæèòê³â çä³éñíþºòüñÿ â³ää³ëàìè òà ñëóæáàìè Ñòóäì³ñòå÷êà
çã³äíî ç ïðàâèëàìè ³ íîðìàìè åêñïëóàòàö³¿.

6.2.    Ïîòî÷íèé òà êàï³òàëüíèé ðåìîíò ãóðòîæèòê³â çã³äíî ç ÷èííèìè íîðìàòèâíèìè
äîêóìåíòàìè çä³éñíþºòüñÿ íà ï³äñòàâ³ äåôåêòíèõ àêò³â, çàòâåðäæåíèõ âèä³â
ðîá³ò. Â³í ïîëÿãàº â ñèñòåìàòè÷íîìó òà ñâîº÷àñíîìó ïðîâåäåíí³ ðîá³ò äëÿ
çáåðåæåííÿ êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â áóä³âåëü, ³íæåíåðíîãî îáëàäíàííÿ é åëåìåíò³â
çîâí³øíüîãî áëàãîóñòðîþ â³ä ïåðåä÷àñíîãî çíîøåííÿ, à òàêîæ äëÿ óñóíåííÿ
ïîøêîäæåíü ³ íåñïðàâíîñòåé, ùî ç’ÿâèëèñü ï³ä ÷àñ åêñïëóàòàö³¿.

6.3.    Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïðàâèëüíó åêñïëóàòàö³þ òà îáñëóãîâóâàííÿ ãóðòîæèòê³â ïî-
êëàäàºòüñÿ íà äèðåêö³þ Ñòóäì³ñòå÷êà.
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7.  ÌÀÉÍÎ ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÎÂÎ-ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ
ÑÒÓÄÌ²ÑÒÅ×ÊÀ

7.1.    Ô³íàíñóâàííÿ Ñòóäì³ñòå÷êà çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê:
– ö³ëüîâèõ êîøò³â Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè;
– êîøò³â Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè;
– íàäõîäæåíü â³ä ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Ñòóäì³ñòå÷êà.

7.2.   Ñòóäì³ñòå÷êî çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà áàç³ îñíîâíèõ çàñîá³â, ³íøîãî ìàéíà òà
ìàéíîâèõ ïðàâ, íàäàíèõ Ëüâ³âñüêîþ ïîë³òåõí³êîþ, à òàêîæ ìàéíà, îäåðæàíîãî çà
ðåçóëüòàòàìè ñâîº¿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Âñå ìàéíî Ñòóäì³ñòå÷êà çíàõîäèòüñÿ
íà áàëàíñ³ Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè.

7.3.     Ãðîøîâ³ íàäõîäæåííÿ ³ âèäàòêè Ñòóäì³ñòå÷êà îáë³êîâóþòüñÿ áóõãàëòåð³ºþ Ëüâ³âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè .

7.4.  Ñòóäì³ñòå÷êî âèêîðèñòîâóº çàêð³ïëåíå çà íèì  ìàéíî â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà òà öüîãî Ïîëîæåííÿ.

7.5.  Âñ³ ðîçðàõóíêè ç áþäæåòîì òà ³íø³ îáîâ’ÿçêîâ³ ïëàòåæ³ çä³éñíþº Ëüâ³âñüêà
ïîë³òåõí³êà.

8.  ÏÎÑÅËÅÍÍß ÒÀ ÂÈÑÅËÅÍÍß
Â  ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÕ  ÃÓÐÒÎÆÈÒÊÀÕ

8.1. Ïîñåëåííÿ â ãóðòîæèòêè.
8.1.1. Ïîñåëåííÿ â ãóðòîæèòêè Ñòóäì³ñòå÷êà çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç âêàçàíîþ ñõåìîþ.

 Ïðåòåíäåíòè íà ïîñåëåííÿ 

Ñòóäåíòè  
ôàêóëüòåò³â 

Ñòóäåíòñüê³ 
ñ³ì’¿ 

Ñòóäåíòè ï³äðîçä³ë³â 
Óí³âåðñèòåòó, 
ñï³âðîá³òíèêè 

²íø³ îñîáè 

Çàìîâíèêè ì³ñöü 

Ñòóäåíòñüêå ì³ñòå÷êî 

Äåêàíàòè Ïðîôêîì ñòóäåíò³â 
é àñï³ðàíò³â 

Ðåêòîðàò 
äèðåêö³ÿ Ñòóäì³ñòå÷êà 

Ñòóäåíòñüê³ ðàäè, 
ïðîôáþðî 

Äèðåêòîð 
÷è çàñòóïíèê 

Áóõãàëòåð³ÿ,  
ïàñïîðòíèé ñò³ë 

Êîìåíäàíò 
ãóðòîæèòêó, 

ñòóäðàäà 

Ê³ìíàòà  
â ãóðòîæèòêó 
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8.1.2. Ïîñåëåííÿ â ãóðòîæèòîê ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â, ñëóõà÷³â ï³äãîòîâ÷èõ
â³ää³ëåíü, ñòóäåíò³â ³íøèõ ï³äðîçä³ë³â Óí³âåðñèòåòó òà ³íøèõ îñ³á
çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ çàòâåðäæåíîãî ñïèñêó íà ïîñåëåííÿ.

8.1.3. Ñïèñîê íà ïîñåëåííÿ ñêëàäàº äèðåêòîð ³íñòèòóòó ðàçîì ç³ ñòóäåíòñüêîþ
ðàäîþ íà ï³äñòàâ³ çàÿâ, ïîäàíèõ íà ³ì’ÿ äèðåêòîðà ³íñòèòóòó, ç óðàõóâàííÿì
ïðîïîçèö³é àäì³í³ñòðàö³¿ ãóðòîæèòêó.

8.1.4. Ñïèñîê ï³äïèñóº äèðåêòîð ³íñòèòóòó, ãîëîâà ñòóäðàäè, êîìåíäàíò ãóðòî-
æèòêó, ïîãîäæóºòüñÿ ç ïðîôáþðî ³ çàòâåðäæóºòüñÿ äèðåêòîðîì Ñòóäì³ñòå÷êà.

8.1.5. Ðîçñåëåííÿ ïî ê³ìíàòàõ ïðîâîäèòüñÿ ñòóäðàäîþ òà êîìåíäàíòîì
ãóðòîæèòêó çà ó÷àñòþ äåêàíàòó.

8.1.6. Ïåðåñåëåííÿ ñòóäåíò³â ³ç îäí³º¿ ê³ìíàòè â ³íøó (ÿê âèíÿòîê) çä³éñíþ-
ºòüñÿ çà ð³øåííÿì ñòóäðàäè òà êîìåíäàíòà ãóðòîæèòêó ³ çà ïîãîäæåííÿì
ç äèðåêö³ºþ Còóäì³ñòå÷êà, äèðåêòîð ³íñòèòóòó ³íôîðìóºòüñÿ ïðî öå.

8.1.7. Ñïèñîê íà ïîñåëåííÿ ñ³ìåéíèõ ñòóäåíò³â é àñï³ðàíò³â ñêëàäàº ïðîôêîì
ñòóäåíò³â ³ àñï³ðàíò³â íà îñíîâ³ ïîäàíèõ çàÿâ ³ äîêóìåíò³â. Ñïèñîê
çàòâåðäæóºòüñÿ äèðåêòîðîì Ñòóäì³ñòå÷êà.

8.1.8 Ïîñåëåííÿ â ãóðòîæèòîê àñï³ðàíò³â çä³éñíþºòüñÿ çà ñêåðóâàííÿì â³ää³ëó
àñï³ðàíòóðè, çàòâåðäæåíèì ïðîðåêòîðîì Óí³âåðñèòåòó.

8.1.9. Ïîñåëåííÿ â ãóðòîæèòîê ñëóõà÷³â ³íñòèòóòó ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
çä³éñíþºòüñÿ çà ñïèñêàìè, ïîäàíèìè êåð³âíèöòâîì ³íñòèòóòó ³ çàòâåðäæå-
íèìè äèðåêòîðîì Ñòóäì³ñòå÷êà.

8.1.10. Ïîñåëåííÿ ñï³âðîá³òíèê³â Óí³âåðñèòåòó â ñòóäåíòñüê³ ãóðòîæèòêè
çä³éñíþºòüñÿ çà íàÿâíîñò³ â³ëüíèõ ì³ñöü â³äïîâ³äíî äî ñêåðóâàííÿ àäì³í³ñòðàö³¿
Óí³âåðñèòåòó ïðè ïîãîäæåíí³ ç ïðîôêîìîì ñòóäåíò³â.

8.1.11. Îñîáè, ÿê³ ïîñåëÿþòüñÿ â ãóðòîæèòîê, ïîâèíí³ ïðîéòè ³íñòðóêòàæ ç
òåõí³êè áåçïåêè ùîäî åêñïëóàòàö³¿ åëåêòðîïîáóòîâèõ ïðèëàä³â òà òåëå-
ðàä³îàïàðàòóðè, ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ, îçíàéîìèòèñü ç ïðàâèëàìè ïðîæè-
âàííÿ â ãóðòîæèòêó. ²íñòðóêòàæ ïðîâîäèòü êîìåíäàíò ãóðòîæèòêó.

8.1.12. Ïîñåëåí³ â ãóðòîæèòîê ñòóäåíòè ÍÓ  “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà” ïîâèíí³
áóòè òèì÷àñîâî ïðîïèñàí³ çà àäðåñîþ ãóðòîæèòêó, çàêð³ïëåíîãî çà
³íñòèòóòîì Ïîäàííÿ íà ïðîïèñêó çä³éñíþº äèðåêö³ÿ Ñòóäì³ñòå÷êà.
Îïëàòà ïðîïèñêè çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê îñ³á, ÿê³ ïîñåëÿþòüñÿ â
ãóðòîæèòîê. Ïîñåëåíèì â ãóðòîæèòîê âèäàºòüñÿ ïåðåïóñòêà âñòàíîâëåíîãî
çðàçêà íà ïðàâî âõîäó â ãóðòîæèòîê.

8.1.13. Âñ³ îñîáè, ùî ïîñåëÿþòüñÿ â ãóðòîæèòêè, óêëàäàþòü ç äèðåêòîðîì
Ñòóäì³ñòå÷êà ÄÎÃÎÂ²Ð íà òåðì³í ïîñåëåííÿ â ãóðòîæèòîê ³ Äîãîâ³ð ïðî
ìàéíîâó â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

8.2.   Âèñåëåííÿ.
8.2.1. Âèñåëåííÿ ñòóäåíò³â ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ â Óí³âåðñèòåò³ ïðîâîäèòüñÿ

ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äèïëîìà. Äëÿ ñòóäåíò³â òà àñï³-
ðàíò³â-³íîçåìö³â, âè¿çä ÿêèõ äî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ íåìîæëèâèé ç ïîâàæíèõ ïðè-
÷èí, öåé òåðì³í ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé çà ð³øåííÿì àäì³í³ñòðàö³¿ Óí³âåðñèòåòó.

8.2.2. Âèñåëåííÿ ñëóõà÷³â ï³äãîòîâ÷îãî â³ää³ëåííÿ ïðîâîäèòüñÿ óïðîäîâæ 10-òè
äí³â ï³ñëÿ îñòàííüîãî âèïóñêíîãî ³ñïèòó.

8.2.3. Âèñåëåííÿ îñ³á, â³äðàõîâàíèõ ç Óí³âåðñèòåòó, ïðîâîäèòüñÿ ïðîòÿãîì äâîõ
òèæí³â ï³ñëÿ âèõîäó â³äïîâ³äíîãî íàêàçó. Àá³òóð³ºíòè, ÿê³ îòðèìàëè
íåçàäîâ³ëüíó îö³íêó íà âñòóïíèõ ³ñïèòàõ, ïîâèíí³ çâ³ëüíèòè ãóðòîæèòîê
ïðîòÿãîì 3-õ äí³â ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ ðåçóëüòàò³â ³ñïèò³â. Àá³òóð³ºíòè, ÿê³
óñï³øíî ñêëàëè ³ñïèòè, çâ³ëüíÿþòü ãóðòîæèòîê ïðîòÿãîì 3-õ äí³â ï³ñëÿ
îñòàííüîãî ³ñïèòó.
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8.2.4. Âèñåëåííÿ àñï³ðàíò³â ïðîâîäèòüñÿ ïðîòÿãîì 10-òè äí³â ï³ñëÿ òåðì³íó
çàê³í÷åííÿ àñï³ðàíòóðè àáî â³äðàõóâàííÿ.

8.2.5. Ñòàæèñòè, ñï³âðîá³òíèêè Óí³âåðñèòåòó òà ³íø³ îñîáè çâ³ëüíÿþòü ãóðòîæèòîê
â òåðì³íè, âêàçàí³ â ð³øåíí³ ïðî ¿õ ïîñåëåííÿ.

8.2.6. Îñîáè, ÿê³ âèñåëÿþòüñÿ ç ãóðòîæèòêó, çäàþòü îòðèìàíå ìàéíî çàãàëüíîãî òà
³íäèâ³äóàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ñëóæáàì ãóðòîæèòêó â³äïîâ³äíî äî ðàí³øå
îôîðìëåíîãî îïèñó ìàéíà òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ðîçïèñîê çã³äíî ç óêëàäåíèì
ÄÎÃÎÂÎÐÎÌ. Ó ðàç³ ïîâíîãî ðîçðàõóíêó ç ãóðòîæèòêîì êîìåíäàíò
ãóðòîæèòêó ðîáèòü ïîçíà÷êó â îáõ³äíîìó ëèñò³ ñòóäåíòà.

8.2.7. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñåìåñòðó àáî ïðè âè¿çä³ íà âèðîáíè÷ó ïðàêòèêó ìåøêàíö³
ãóðòîæèòêó çîáîâ’ÿçàí³ ïðîòÿãîì 5-òè äí³â çäàòè ê³ìíàòó êîìåíäàíòó
ãóðòîæèòêó ç ïåðåâ³ðêîþ íàÿâíîñò³ ìàéíà òà éîãî ñòàíó. Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
ñòàí òà çáåðåæåííÿ ìàéíà â öèõ ê³ìíàòàõ â³ä öüîãî ìîìåíòó íåñå àäì³í³ñòðàö³ÿ
ãóðòîæèòêó.

9.  ÏËÀÒÀ ÇÀ ÆÈÒËÎ ÒÀ ÏÎÑËÓÃÈ

9.1.  Îïëàòà çà ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ âñòàíîâëþºòüñÿ çã³äíî ç ïðèéíÿòèì â
Óí³âåðñèòåò³ ïîðÿäêîì.

9.2.  Âàðò³ñòü ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ âèçíà÷àºòüñÿ êîøòîðèñîì, çàòâåðäæåíèì
Ðåêòîðîì (ïðîðåêòîðîì).

9.3.    Ïðè âèçíà÷åíí³ âàðòîñò³ ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ âðàõîâóþòüñÿ ïðîïîçèö³¿ äè-
ðåêö³¿ Ñòóäì³ñòå÷êà.

9.4.    Ï³ëüãè íà îïëàòó çà ïðîæèâàííÿ â ãóðòîæèòêàõ íàäàþòüñÿ ñòóäåíòàì çã³äíî ç ÷èí-
íèì çàêîíîäàâñòâîì çà ñï³ëüíèì ð³øåííÿì àäì³í³ñòðàö³¿ Óí³âåðñèòåòó ³ ïðîôêîìó
ñòóäåíò³â.

10.  ÇÂ’ßÇÎÊ  Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÑÒÓÄÌ²ÑÒÅ×ÊÀ
Ç ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÌ ÏÐÎÖÅÑÎÌ

10.1.   Â³äïîâ³äíî äî ìåòè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ Ñòóäì³ñòå÷êî áåðå ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ óìîâ äëÿ
ï³äãîòîâêè ñïåö³àë³ñò³â, ìàã³ñòð³â òà àñï³ðàíò³â “Ëüâ³âñüêî¿ ïîë³òåõí³êè”, çä³éñíåíí³
âèõîâíî¿ ³ ïðîôîð³ºíòàö³éíî¿ ðîáîòè.

10.2. Ñòóäì³ñòå÷êî ñï³âïðàöþº ç äåêàíàòàìè ç ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ íàâ÷àííÿ,
ïðîæèâàííÿ, â³äïî÷èíêó, ðîçâèòêó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ïðîâåäåííÿ ïðîñâ³òíèöüêî¿
³ âèõîâíî¿ ðîáîòè ç³ ñòóäåíòàìè, ñï³ëüíèì ô³íàíñóâàííÿì ïåðøî÷åðãîâèõ çàõîä³â
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ òàêèõ óìîâ.

10.3.  Óìîâè ñï³âïðàö³ âèçíà÷àþòüñÿ Óãîäîþ ì³æ äåêàíàòîì ³ Ñòóäì³ñòå÷êîì.
10.4.  Ñòóäåíòè, ìàã³ñòðàíòè òà àñï³ðàíòè ìîæóòü ïðàöþâàòè â Ñòóäì³ñòå÷êó ó â³ëüíèé â³ä

íàâ÷àííÿ ÷àñ, ï³ä ÷àñ ïðàêòèêè, êàí³êóë.

11. ÇÀÊËÞ×Í² ÏÎËÎÆÅÍÍß

11.1.  Öå Ïîëîæåííÿ ââîäèòüñÿ â ä³þ ç ìîìåíòó éîãî çàòâåðäæåííÿ Ðåêòîðîì.
11.2. Çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî öüîãî Ïîëîæåííÿ âíîñÿòüñÿ çà ïîäàííÿì Äèðåêòîðà ³

ïîãîäæåííÿì ç ïðîôêîìîì ñòóäåíò³â é àñï³ðàíò³â òà çàòâåðäæóþòüñÿ íàêàçîì Ðåêòîðà.
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ÏÐÀÂÈËÀ
ÂÍÓÒÐ²ØÍÜÎÃÎ ÐÎÇÏÎÐßÄÊÓ Â ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÈÕ

ÃÓÐÒÎÆÈÒÊÀÕ  ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ
“ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ”

1.  ÇÀÃÀËÜÍ²  ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1.    Ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó (íàäàë³ Ïðàâèëà) ä³þòü íà òåðèòîð³¿
Ñòóäåíòñüêîãî ì³ñòå÷êà ³ º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ âñ³õ îñ³á, ÿê³ ìåøêàþòü â ãóðòîæèòêàõ
àáî ïåðåáóâàþòü íà òåðèòîð³¿ Ñòóäì³ñòå÷êà.

1.2.    Ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó ââîäÿòüñÿ ç ìåòîþ âïîðÿäêóâàííÿ íîðì ³
ïðàâèë ïîâåä³íêè, ïîêðàùàííÿ óìîâ ïðîæèâàííÿ òà çì³öíåííÿ äèñöèïë³íè ìåøêàíö³â
Ñòóäì³ñòå÷êà.

1.3.    Óñ³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàñòîñóâàííÿì Ïðàâèë, âèð³øóº àäì³í³ñòðàö³ÿ Óí³âåðñèòåòó ÷è
Ñòóäåíòñüêîãî ì³ñòå÷êà â ìåæàõ íàäàíèõ ¿é ïîâíîâàæåíü, â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî
çàêîíîäàâñòâà ³ íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â Óí³âåðñèòåòó, à ó âèïàäêàõ, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì
çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, – ñï³ëüíî ç ïðîôñï³ëêîâèì êîì³òåòîì ñòóäåíò³â ³ àñï³ðàíò³â.

2.  ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ß  ÏÎÑÅËÅÍÍß ÒÀ  ÂÈÑÅËÅÍÍß
Â  ÃÓÐÒÎÆÈÒÊÀÕ  ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊÎÃÎ  Ì²ÑÒÅ×ÊÀ

2.1.    Ïîñåëåííÿ ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â, ñëóõà÷³â ï³äãîòîâ÷èõ â³ää³ëåíü, ñòóäåíò³â ³íøèõ
ï³äðîçä³ë³â Óí³âåðñèòåòó, àá³òóð³ºíò³â, ñòóäåíòñüêèõ ñ³ìåé òà ³íøèõ îñ³á â ñòóäåíòñüê³
ãóðòîæèòêè çä³éñíþºòüñÿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó “Ïîëîæåííÿì ïðî ñòóäåíòñüêå
ì³ñòå÷êî”.

2.2.    Îñîáà, ÿê³é íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê, çîáîâ’ÿçàíà îñîáèñòî ïðåä’ÿâèòè ïàñïîðò
êîìåíäàíòîâ³ ãóðòîæèòêó, äîâ³äêó ïðî îïëàòó òà óêëàñòè ÄÎÃÎÂ²Ð ³ ÄÎÃÎÂ²Ð ïðî
ìàéíîâó â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ï³ñëÿ ÷îãî îòðèìóº ïðàâî íà ïðîæèâàííÿ. Îñîáà, êîòðà
ïîñåëÿºòüñÿ, ïîâèííà ïðîéòè ³íñòðóêòàæ ç òåõí³êè áåçïåêè ïðè åêñïëóàòàö³¿
åëåêòðîïîáóòîâèõ ïðèëàä³â, ïîáóòîâî¿ ðàä³îàïàðàòóðè ³ ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ,
âèâ÷èòè Ïðàâèëà âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó òà îçíàéîìèòèñü ³ç âñòàíîâëåíèì
ïîðÿäêîì êîðèñòóâàííÿ îñîáèñòèìè åëåêòðîïîáóòîâèìè ïðèëàäàìè, à òàêîæ ïîðÿäêîì
çâ³ëüíåííÿ ãóðòîæèòêó. ²íñòðóêòàæ ïðîâîäèòü êîìåíäàíò ãóðòîæèòêó ï³ä ðîçïèñêó.

          Äîêóìåíòè ïðî ïðîïèñêó òèõ, õòî ïîñåëÿºòüñÿ â ãóðòîæèòîê, ïîäàþòüñÿ äèðåêö³ºþ
ñòóäì³ñòå÷êà ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó Ì³í³ñòåðñòâîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ Óêðà¿íè.
Îïëàòà ïðîïèñêè ïðîâîäèòüñÿ çà ðàõóíîê îñîáè, ÿê³é íàäàíî ãóðòîæèòîê. Ïîñåëåíèì
â ãóðòîæèòîê âèäàºòüñÿ ïåðåïóñòêà âñòàíîâëåíîãî çðàçêà íà ïðàâî âõîäó â ãóðòîæèòîê.
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2.3.    Îñîáè, ÿê³ ìåøêàþòü ó ãóðòîæèòêó, ìîæóòü áóòè (â ðàç³ íåîáõ³äíîñò³) òèì÷àñîâî
ïåðåñåëåí³ â ³íøó ê³ìíàòó àáî ãóðòîæèòîê (ç ³í³ö³àòèâè àäì³í³ñòðàö³¿) áåç ïîã³ðøåííÿ
æèòëîâèõ óìîâ. Ìåõàí³çì ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïóíêòó ðåãóëþºòüñÿ “Ïîëîæåííÿì ïðî
Ñòóäåíòñüêå ì³ñòå÷êî”, à ó âèïàäêàõ, íèì íå ïåðåäáà÷åíèõ, – ñï³ëüíèì ð³øåííÿì
àäì³í³ñòðàö³¿ òà ïðîôêîìó ñòóäåíò³â ³ àñï³ðàíò³â.

2.4.    Âèñåëåííÿ ñòóäåíò³â ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ Óí³âåðñèòåòó ïðîâîäèòüñÿ ïðîòÿãîì äâîõ
òèæí³â ï³ñëÿ çàõèñòó äèïëîìà. Äëÿ ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â-³íîçåìö³â, âè¿çä ÿêèõ äî
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ íåìîæëèâèé ç ïîâàæíèõ ïðè÷èí, öåé òåðì³í ìîæå áóòè
ïðîäîâæåíèé çà ð³øåííÿì àäì³í³ñòðàö³¿ Óí³âåðñèòåòó.

2.5.    Âèñåëåííÿ ñëóõà÷³â ï³äãîòîâ÷îãî â³ää³ëåííÿ ïðîâîäèòüñÿ ïðîòÿãîì 10-òè äí³â ï³ñëÿ
îñòàííüîãî âèïóñêíîãî ³ñïèòó.

2.6.    Âèñåëåííÿ îñ³á, â³äðàõîâàíèõ ç Óí³âåðñèòåòó, ïðîâîäèòüñÿ ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â
ï³ñëÿ âèõîäó â³äïîâ³äíîãî íàêàçó. Àá³òóð³ºíòè, ÿê³ îòðèìàëè íåçàäîâ³ëüíó îö³íêó
íà âñòóïíèõ ³ñïèòàõ, ïîâèíí³ çâ³ëüíèòè ãóðòîæèòîê ïðîòÿãîì 3-õ äí³â ï³ñëÿ
îãîëîøåííÿ ðåçóëüòàò³â ³ñïèò³â. Àá³òóð³ºíòè, ÿê³ óñï³øíî ñêëàëè ³ñïèòè, çâ³ëüíÿþòü
ãóðòîæèòîê ïðîòÿãîì 3-õ äí³â ï³ñëÿ îñòàííüîãî ³ñïèòó.

2.7.    Âèñåëåííÿ àñï³ðàíò³â ïðîâîäèòüñÿ ïðîòÿãîì 10-òè äí³â ï³ñëÿ òåðì³íó çàê³í÷åííÿ
àñï³ðàíòóðè àáî â³äðàõóâàííÿ.

2.8.    Ñòàæèñòè, ñï³âðîá³òíèêè Óí³âåðñèòåòó òà ³íø³ îñîáè çâ³ëüíÿþòü ãóðòîæèòîê â
òåðì³íè, âêàçàí³ â ð³øåíí³ ïðî ¿õ ïîñåëåííÿ.

2.9.    Îñîáè, ÿê³ âèñåëÿþòüñÿ ç ãóðòîæèòêó, çäàþòü îòðèìàíå ìàéíî çàãàëüíîãî òà
³íäèâ³äóàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ñëóæáàì ãóðòîæèòêó â³äïîâ³äíî äî ðàí³øå
îôîðìëåíîãî îïèñó ìàéíà òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ðîçïèñîê çã³äíî ç óêëàäåíèì
ÄÎÃÎÂÎÐÎÌ. Ó ðàç³ ïîâíîãî ðîçðàõóíêó ç ãóðòîæèòêîì êîìåíäàíò ãóðòîæèòêó
ðîáèòü ïîçíà÷êó â îáõ³äíîìó ëèñò³ ñòóäåíòà. Áåç òàêî¿ ïîçíà÷êè äèïëîì òà ³íø³
äîêóìåíòè íå âèäàþòüñÿ.

2.10.   Ó ðàç³ âè¿çäó íà êàí³êóëè àáî âèðîáíè÷ó ïðàêòèêó ìåøêàíö³ çäàþòü ê³ìíàòó
êîìåíäàíòîâ³ ãóðòîæèòêó ç ïåðåâ³ðêîþ íàÿâíîñò³ ìàéíà òà éîãî ñòàíó.
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñòàí òà çáåðåæåííÿ ìàéíà â öèõ ê³ìíàòàõ â³ä öüîãî ìîìåíòó íåñå
àäì³í³ñòðàö³ÿ ãóðòîæèòêó. Çà áàæàííÿì ñòóäåíò³â ê³ìíàòó ìîæíà çäàòè êîìåíäàíòîâ³
ãóðòîæèòêó äëÿ ïîñåëåííÿ àá³òóð³ºíò³â. Ïëàòà çà ãóðòîæèòîê ó òàêîìó ðàç³ íå
áåðåòüñÿ.

2.11.  Ïîðÿäîê êîðèñòóâàííÿ ãóðòîæèòêîì ñòóäåíòàìè ³ àñï³ðàíòàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü  â àêà-
äåì³÷íèõ â³äïóñòêàõ, âèçíà÷àºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ¿õ ïîáàæàíü äèðåêö³ºþ Ñòóäì³ñòå÷êà.

3. ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÆÈÂÀÍÍß

3.1.    Êîæíà ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó ïîâèííà áóòè óêîìïëåêòîâàíà íåîáõ³äíèì ìàéíîì ³
ðå÷àìè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ.

3.2.    Ìàéíî ³ ðå÷³ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ â ê³ìíàò³ îïèñóþòü â ÄÎÃÎÂÎÐ² ïðî ìàéíîâó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿêèé çáåð³ãàºòüñÿ â ìåøêàíöÿ ³ êîìåíäàíòà ãóðòîæèòêó (ïî îäíîìó
ïðèì³ðíèêó).

3.3.    Âõ³ä äî ãóðòîæèòêó äîçâîëÿºòüñÿ:
–      ìåøêàíöÿì äàíîãî ãóðòîæèòêó äî 0100 ãîäèíè ï³ñëÿ ïðåä’ÿâëåííÿ ïåðåïóñòêè.

Ï³ñëÿ 0100 ãîäèíè âõ³ä äîçâîëÿºòüñÿ ó âèíÿòêîâèõ âèïàäêàõ çà çàçäàëåã³äü
âèäàíèì ïèñüìîâèì äîçâîëîì êîìåíäàíòà ãóðòîæèòêó;
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–      ãîñòÿì ó íåíàâ÷àëüíèé ÷àñ: ç 900 äî 2300 ãîäèíè, ó íàâ÷àëüíèé ÷àñ ç 1500 äî 2300.
Ïðè âõîä³ äî ãóðòîæèòêó â³äâ³äóâà÷³ ïðåä’ÿâëÿþòü ÷åðãîâîìó äîêóìåíò, ùî
çàñâ³ä÷óº îñîáó, ³ ðåºñòðóþòüñÿ â êíèç³ â³äâ³äóâà÷³â. Ìåøêàíåöü çîáîâ’ÿçàíèé
îñîáèñòî çóñòð³òè ãîñòÿ ïðè âõîä³ ³ ïðîâåñòè éîãî äî âèõîäó ç ãóðòîæèòêó.

           Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâîº÷àñíèé âèõ³ä â³äâ³äóâà÷³â ç ãóðòîæèòêó ³ äîòðèìàííÿ íèìè
Ïðàâèë âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó íåñóòü ìåøêàíö³, ÿê³ çàïðîñèëè çãàäàíèõ îñ³á.

3.4.    Êóëüòóðíî-ìàñîâ³ çàõîäè â ãóðòîæèòêàõ çä³éñíþþòüñÿ çà ð³øåííÿì Ñòóäåíòñüêî¿
ðàäè ³ ïîãîäæåííÿì ç äèðåêö³ºþ Ñòóäì³ñòå÷êà. Óñ³ çàõîäè ïîâèíí³ çàê³í÷óâàòèñü
äî 2300 ãîäèíè. Äî 700 ðàíêó â ãóðòîæèòêó ñë³ä äîòðèìóâàòèñü òèø³.

3.5.    Óñ³ ìåøêàíö³ ãóðòîæèòêó ìîæóòü çàëó÷óâàòèñü äî ãîñïîäàðñüêèõ ðîá³ò, ïîâ’ÿçàíèõ
³ç ñàìîîáñëóãîâóâàííÿì.

4. ÍÎÐÌÀ ÏÎÂÅÄ²ÍÊÈ, ÏÐÀÂÀ ² ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ
  ÌÅØÊÀÍÖ²Â ÃÓÐÒÎÆÈÒÊ²Â

4.1.    Íîðìîþ ïîâåä³íêè äëÿ îñ³á, ÿê³ ìåøêàþòü ÷è ïåðåáóâàþòü íà òåðèòîð³¿
Ñòóäåíòñüêîãî ì³ñòå÷êà, º äîòðèìàííÿ òàêèõ çàñàä:

–    äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³ òà ïðàâîïîðÿäêó, âñòàíîâëåíèõ äåðæàâîþ, öèìè
Ïðàâèëàìè òà ³íøèìè íîðìàòèâíèìè äîêóìåíòàìè;

–     äáàéëèâå ñòàâëåííÿ äî ìàéíà, îá’ºêò³â ³ òåðèòîð³¿ Ñòóäì³ñòå÷êà;
–     âçàºìíà äîáðîçè÷ëèâ³ñòü, âèìîãëèâ³ñòü òà ïîâàãà ì³æ ëþäüìè;
–     øàíóâàííÿ îñîáèñòîñò³, ã³äíîñò³ ëþäèíè, ¿¿ íàö³îíàëüíèõ òà ðåë³ã³éíèõ ïî÷óòò³â.

           Ïîðóøåííÿìè íîðì ïîâåä³íêè º â÷èíêè, ÿê³ ñóïåðå÷àòü çàñàäàì, îêðåñëåíèì âèùå.
4.2.    Ìåøêàíö³ ãóðòîæèòêó ìàþòü ïðàâî:

–     êîðèñòóâàòèñÿ ïðèì³ùåííÿìè íàâ÷àëüíîãî ³ êóëüòóðíî-ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ,
îáëàäíàííÿì ³ ìàéíîì ãóðòîæèòêó;

–       âèìàãàòè ñâîº÷àñíîãî ðåìîíòó àáî çàì³íè îáëàäíàííÿ, ìåáë³â, ïîñò³ëüíèõ ðå÷åé
òà ³íøîãî ìàéíà ãóðòîæèòêó, à òàêîæ óñóíåííÿ íåäîë³ê³â ó ïîáóòîâîìó
çàáåçïå÷åíí³; îáèðàòè ðàäó ñòóäåíòñüêîãî ãóðòîæèòêó ³ áóòè îáðàíèì äî ¿¿ ñêëàäó;

–    áðàòè ó÷àñòü ÷åðåç Ñòóäåíòñüêó ðàäó ó âèð³øåíí³ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç
ïîêðàùàííÿì æèòëîâî-ïîáóòîâèõ óìîâ, îðãàí³çàö³¿ âèõîâíî¿ ðîáîòè ³ äîçâ³ëëÿ,
ðîáîòè ïåðñîíàëó îáñëóãè òà ³íøèõ; çâåðòàòèñÿ ç³ ñêàðãàìè äî êåð³âíèöòâà
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó íà ðîáîòó ïåðñîíàëó îáñëóãè ³ æèòëîâî-ïîáóòîâ³ óìîâè,
ÿê³ íå â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ³ íîðìàì îáëàäíàííÿ òà óòðèìàííÿ ãóðòîæèòê³â.

5.   ÇÀÕÎÄÈ ÇÀÎÕÎ×ÅÍÍß ² ÑÒßÃÍÅÍÍß
ÙÎÄÎ ÌÅØÊÀÍÖ²Â ÃÓÐÒÎÆÈÒÊ²Â

5.1.    ÇÀÎÕÎ×ÅÍÍß.
       Çà àêòèâíó ó÷àñòü ó êóëüòóðíî-ìàñîâèõ çàõîäàõ ³ ðîáîò³ ç ïîêðàùàííÿ óìîâ ³

ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ ìåøêàíö³â ãóðòîæèòêó çàîõî÷óþòü:
–      îãîëîøåííÿì ïîäÿêè;
–       ïðåì³þâàííÿì àáî íàãîðîäæåííÿì ö³ííèì ïîäàðóíêîì;
–      ïîêðàùàííÿì óìîâ ïðîæèâàííÿ:
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–       ïîâ³äîìëåííÿì áàòüê³â “ëèñòîì-ïîäÿêîþ â³ä Ðåêòîðà” ïðî çðàçêîâó ïîâåä³íêó
òà îñîáëèâèé âíåñîê ó ðîçâèòîê ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³ çáåðåæåííÿ
ìàòåð³àëüíî¿ áàçè Ñòóäì³ñòå÷êà.

5.2.    ÑÒßÃÍÅÍÍß.
             Çà ïîðóøåííÿ Ïðàâèë âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó íà ìåøêàíö³â íàêëàäàþòü ñòÿãíåííÿ:

–      çàóâàæåííÿ;
–      äîãàíó;
–      íåïîñåëåííÿ â ãóðòîæèòîê íà íàñòóïíèé ð³ê;
–     âèñåëåííÿ ç ãóðòîæèòêó;
–     â³äðàõóâàííÿ ç Óí³âåðñèòåòó.

5.3.    Ñòÿãíåííÿ çà ïîðóøåííÿ Ïðàâèë íàêëàäàºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî ï³ñëÿ ïîðóøåííÿ,
àëå íå ï³çí³øå â³ä îäíîãî ì³ñÿöÿ ç äíÿ éîãî âèÿâëåííÿ.

5.4.    Íàêàç ïðî íàêëàäàííÿ ñòÿãíåííÿ íà îñîáó, ÿêà ïîðóøèëà Ïðàâèëà, îáîâ’ÿçêîâî
äîâîäÿòü äî ¿¿ â³äîìà òà äî â³äîìà ñòóäåíò³â ³íñòèòóòó ÷è ï³äðîçä³ëó (àñï³ðàíòóðà,
ï³äãîòîâ÷å â³ää³ëåííÿ ³ ò.ä.) òà ìåøêàíö³â ãóðòîæèòê³â.

5.5.    Çàîõî÷åííÿ ³ ñòÿãíåííÿ ìåøêàíöÿì ãóðòîæèòê³â, ñòóäåíòàì, àñï³ðàíòàì, ñëóõà÷àì
ï³äãîòîâ÷èõ â³ää³ëåíü ó âñòàíîâëåíîìó â Óí³âåðñèòåò³ ïîðÿäêó âèíîñÿòüñÿ
Ðåêòîðîì (äèðåêòîðîì ³íñòèòóòó) çà ïîäàííÿì Ñòóäåíòñüêî¿ ðàäè ³ êîìåíäàíòà
ãóðòîæèòêó àáî äèðåêö³¿ Ñòóäì³ñòå÷êà, ïîãîäæåíèì ³ç ñòóäåíòñüêèì ïðîôêîìîì.

6.  ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÄÎÒÐÈÌÀÍÍßÌ
ÏÐÀÂÈË ÂÍÓÒÐ²ØÍÜÎÃÎ ÐÎÇÏÎÐßÄÊÓ

6.1.    Êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì Ïðàâèë çä³éñíþº:
–     Ñòóäåíòñüêà ðàäà ãóðòîæèòêó;
–      àäì³í³ñòðàö³ÿ Ñòóäì³ñòå÷êà;
–     äèðåêö³ÿ ³íñòèòóòó.

6.2.    Êîæíèé ìåøêàíåöü Ñòóäì³ñòå÷êà çîáîâ’ÿçàíèé äîòðèìóâàòèñü öèõ Ïðàâèë, à â ðàç³
¿õ ïîðóøåííÿ êèìîñü ðîáèòè çàóâàæåííÿ îñîá³, ÿêà äîïóñòèëà ïîðóøåííÿ.

7. ÇÀÊËÞ×Í² ÏÎËÎÆÅÍÍß

7.1.    Ö³ Ïðàâèëà ââîäÿòüñÿ â ä³þ ç ìîìåíòó ¿õ çàòâåðäæåííÿ Ðåêòîðîì.
7.2.    Çì³íè ³ äîïîâíåííÿ äî öèõ Ïðàâèë âíîñÿòüñÿ çà ïîäàííÿì Äèðåêòîðà ³ ïîãîäæåííÿì

ç ïðîôêîìîì ñòóäåíò³â ³ àñï³ðàíò³â òà çàòâåðäæóþòüñÿ íàêàçîì Ðåêòîðà.
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ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÑÅËÅÍÍß
Ó ÑÒÓÄÅÍÒÑÜÊ² ÃÓÐÒÎÆÈÒÊÈ

1. ÏÐÀÂÈËÀ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Ë²ÆÊÎ-Ì²ÑÖßÌÈ
Ó ÃÓÐÒÎÆÈÒÊÀÕ

1.1.  Ïîñåëåííþ ó ãóðòîæèòêè ï³äëÿãàþòü ñòóäåíòè, ñëóõà÷³ ²ÏÄÎ òà àñï³ðàíòè
óí³âåðñèòåòó, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ íà äåíí³é ôîðì³ íàâ÷àííÿ òà ïîòðåáóþòü ãóðòîæèòêó
³ ïðîæèâàþòü ïîçà ïðèì³ñüêîþ çîíîþ ì³ñòà Ëüâîâà ç âðàõóâàííÿì òðàíñïîðòíîãî
ñïîëó÷åííÿ.

1.2.      Çà íàÿâí³ñòþ â³ëüíèõ ì³ñöü, ó ãóðòîæèòêè ìîæóòü áóòè ïîñåëåí³ ñòóäåíòè íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â, ÿê³ âõîäÿòü äî ñòðóêòóðè Ïîë³òåõí³êè.

1.3.      Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü äëÿ ïîñåëåííÿ âèçíà÷àºòüñÿ êâîòîþ íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó,
âèçíà÷åíîþ ñïåö³àëüíî ñòâîðåíîþ òà çàòâåðäæåíîþ íàêàçîì ðåêòîðà êîì³ñ³ºþ íå
ï³çí³øå, í³æ çà äâà ì³ñÿö³ äî ïîñåëåííÿ.

1.4.   Ïîçà÷åðãîâå ïðàâî íà çàáåçïå÷åííÿ ë³æêî-ì³ñöåì ó ãóðòîæèòêó ìàþòü ñòóäåíòè-
ñèðîòè, ³íâàë³äè ²–²²² ãðóï, ÷îðíîáèëüö³ ²–²² êàòåãîð³¿.

1.5.     Ïåðøî÷åðãîâîìó ïîñåëåííþ ó ãóðòîæèòêè ï³äëÿãàþòü ñòóäåíòè 1-ãî êóðñó áàçîâîãî
ð³âíÿ îñâ³òè (áàêàëàâðàòó) ç âðàõóâàííÿì óìîâè ï.1.1.

1.6.    Ñòóäåíòè 2–6 êóðñ³â ïîñåëÿþòüñÿ íà âèçíà÷åíèõ ó íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ ³íñòèòóòàõ
çàñàäàõ â ìåæàõ âèä³ëåíèõ êâîò.

1.7.    Â³äïîâ³äàëüíèìè çà îðãàí³çàö³þ ïîñåëåííÿ º ïðîðåêòîð ç íàâ÷àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿
ðîáîòè òà ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ³ äèðåêòîð Ñòóäì³ñòå÷êà.

2. ÏÎÐßÄÎÊ  ÏÐÈÉÍßÒÒß  Ð²ØÅÍÍß
ÙÎÄÎ  ÏÎÑÅËÅÍÍß

2.1.     Ð³øåííÿ ñòîñîâíî íàäàííÿ ì³ñöÿ ó ñòóäåíòñüêîìó ãóðòîæèòêó ïðèéìàº êîì³ñ³ÿ íàâ-
÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó, ñòâîðåíà äèðåêòîðîì ³íñòèòóòó íà ÷îë³ ç çàñòóïíèêîì
äèðåêòîðà ç âèõîâíî¿ ðîáîòè òà îðãàí³â ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Êîì³ñ³ÿ
âèçíà÷àº ÷åðãîâ³ñòü íàäàííÿ ì³ñöü ó ãóðòîæèòêàõ ç âðàõóâàííÿì ï.1.1 òà 1.41.5.
Ïðè öüîìó äîäàòêîâèìè ôàêòîðàìè ïðè ïðèéíÿòò³ ð³øåííÿ ìîæå áóòè óñï³øí³ñòü
ñòóäåíòà, éîãî ó÷àñòü ó ãðîìàäñüê³é ðîáîò³ òîùî. Íå ïîñåëÿþòüñÿ ñòóäåíòè, ÿê³
äîïóñêàëè ïîðóøåííÿ Ïðàâèë âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó ó ãóðòîæèòêó.

2.2.      Ï³äñòàâîþ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ñòîñîâíî ïîñåëåííÿ ó ãóðòîæèòîê º âëàñíîðó÷íî
íàïèñàíà çàÿâà ñòóäåíòà.

2.3.    Íà îñíîâ³ ðîçãëÿäó çàÿâ òà ç âðàõóâàííÿì ï.1.1, 1.4–1.5, 2.1 êîì³ñ³ÿ íàâ÷àëüíî-íàó-
êîâîãî ³íñòèòóòó ôîðìóº ñïèñêè íà ïîñåëåííÿ çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ. Ñïèñêè
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ï³äïèñóº äèðåêòîð àáî çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç âèõîâíî¿ ðîáîòè çà ïîãîäæåííÿì ç
êåð³âíèêîì ñòóäåíòñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ³íñòèòóòó.

2.4.    Ñôîðìîâàí³ â íàâ÷àëüíî-íàóêîâîìó ³íñòèòóò³ ñïèñêè íà ïîñåëåííÿ ó âèçíà÷åí³ íà-
êàçîì ðåêòîðà òåðì³íè ïðåäñòàâëÿþòüñÿ ó äèðåêö³þ Ñòóäì³ñòå÷êà äëÿ çàòâåðäæåííÿ
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó äèðåêòîðîì Ñòóäì³ñòå÷êà òà ïðîðåêòîðîì óí³âåðñèòåòó.

2.5.    Çàòâåðäæåí³ ñïèñêè ïåðåäàþòüñÿ êîìåíäàíòó ãóðòîæèòêó äëÿ ïîñåëåííÿ.

3. ÏÎÐßÄÎÊ  ÏÎÑÅËÅÍÍß

3.1.    Ïîñåëåííÿ ñòóäåíò³â ïðîâîäèòü êîìåíäàíò ãóðòîæèòêó ñï³ëüíî ³ç ñòóäåíòñüêîþ ðà-
äîþ íà âèä³ëåí³ ë³æêî-ì³ñöÿ.

3.2.     Ïîñåëåííÿ â ãóðòîæèòîê àñï³ðàíò³â çä³éñíþºòüñÿ çà ñêåðóâàííÿì â³ää³ëó àñï³ðàí-
òóðè, çàòâåðäæåíèì ïðîðåêòîðîì óí³âåðñèòåòó.

3.3.  Ïîñåëåííÿ â ãóðòîæèòîê ñëóõà÷³â ²ÏÄÎ çä³éñíþºòüñÿ çà ñïèñêàìè, ïîäàíèìè
êåð³âíèöòâîì ³íñòèòóòó ³ çàòâåðäæåíèìè äèðåêòîðîì  Ñòóäì³ñòå÷êà ³ ïðîðåêòîðîì
óí³âåðñèòåòó.

3.4.     Òèì÷àñîâå ïîñåëåííÿ ³íøèõ îñ³á çä³éñíþºòüñÿ âèêëþ÷íî çà ï³äïèñàíèìè ðåêòîðîì
óí³âåðñèòåòó çàÿâàìè.

Íàâåäåíà âèùå êîíöåïö³ÿ ïîñåëåííÿ ó ñòóäåíòñüê³ ãóðòîæèòêè îáãîâîðåíà òà ñõâàëåíà íà
çàñ³äàíí³ Êîëåã³¿ òà ïðîôêîìó ñòóäåíò³â ³ àñï³ðàíò³â 20.06.2007 ðîêó.
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ÏÎËÎÆÅÍÍß
ÏÐÎ ÑÒÈÏÅÍÄ²ÉÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÑÒÓÄÅÍÒ²Â,

ÀÑÏ²ÐÀÍÒ²Â, ÄÎÊÒÎÐÀÍÒ²Â
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

“ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ”

       Öå Ïîëîæåííÿ ðîçðîáëåíî íà ï³äñòàâ³ çàêîíîäàâñòâà, â òîìó ÷èñë³, Ïîñòàíîâè Êà-
á³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹882 â³ä 12 ëèïíÿ 2004 ð., Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â
Óêðà¿íè ¹744 â³ä 28.10.1994ð., Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹980 â³ä
09.08.2001ð., Ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹880 â³ä 27.06.2006ð. òà
Íàêàçó Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè ¹613 â³ä 21.07.2004ð., à òàêîæ Ñòàòóòó
óí³âåðñèòåòó ³ âñòàíîâëþº ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ òà âèïëàòè  ñòèïåíä³é, ìàòåð³àëüíèõ
äîïîìîã òà çàîõî÷åíü ñòóäåíòàì, àñï³ðàíòàì, äîêòîðàíòàì Íàö³îíàëüíîãî
óí³âåðñèòåòó “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”.

1. ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍ² ÇÀÑÀÄÈ

1.1. Ä³ÿ öüîãî Ïîëîæåííÿ ïîøèðþºòüñÿ íà ñòóäåíò³â, àñï³ðàíò³â, äîêòîðàíò³â, ÿê³
íàâ÷àþòüñÿ çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî áþäæåòó:

– ñòóäåíò³â äåííî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ;
– àñï³ðàíò³â, äîêòîðàíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç â³äðèâîì â³ä âèðîáíèöòâà.

1.2. Îñîáàì, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ íà äåíí³é ôîðì³ íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî
áþäæåòó, ìîæóòü áóòè ïðèçíà÷åí³ ñòèïåíä³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, àêàäåì³÷í³, ñîö³àëüí³, ³ìåíí³ òà ³íø³ ñòèïåíä³¿,
ïîðÿäîê ïðèçíà÷åííÿ ÿêèõ ðåãëàìåíòóºòüñÿ â³äïîâ³äíèìè Ïîëîæåííÿìè.

1.3. Àêàäåì³÷íà ñòèïåíä³ÿ ïðèçíà÷àºòüñÿ ñòóäåíòàì, ÿê³ óñï³øíî ñêëàëè ñåìåñòðîâèé
êîíòðîëü. Âîíà ïðèçíà÷àºòüñÿ ç ïåðøîãî ÷èñëà ì³ñÿöÿ, ùî íàñòàº ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
ñåìåñòðîâîãî êîíòðîëþ, òåðì³íè ïðîâåäåííÿ ÿêîãî ðåãëàìåíòóþòüñÿ íàêàçîì ïî
óí³âåðñèòåòó. Äî ïåðøîãî ñåìåñòðîâîãî êîíòðîëþ àêàäåì³÷íà ñòèïåíä³ÿ
ïðèçíà÷àºòüñÿ ó ì³í³ìàëüíîìó ðîçì³ð³.

1.4. Ñîö³àëüí³ ñòèïåíä³¿ ïðèçíà÷àþòüñÿ ñòóäåíòàì, ÿê³ ïîòðåáóþòü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó,
ìàþòü ïðàâà íà îòðèìàííÿ äåðæàâíèõ ï³ëüã ³ ãàðàíò³é, âñòàíîâëåíèõ çàêîíàìè,
âèêîíàëè íàâ÷àëüíèé ïëàí ³ ÿêèì çà ï³äñóìêàìè íàâ÷àííÿ íå ïðèçíà÷åíà àêàäåì³÷íà
ñòèïåíä³ÿ.

1.5. Îêðåìèì êàòåãîð³ÿì ñòóäåíò³â ìîæóòü ïðèçíà÷àòèñü îäíî÷àñíî  àêàäåì³÷íà ³ ñîö³àëüíà
ñòèïåíä³ÿ.

1.6. Ñòóäåíòàì, ÿê³ çà ðåçóëüòàòàìè ñåìåñòðîâîãî êîíòðîëþ ìàþòü ñåìåñòðîâó ðåéòèíãîâó
îö³íêó 71-87 áàë³â, ïðèçíà÷àºòüñÿ àêàäåì³÷íà ñòèïåíä³ÿ â ì³í³ìàëüíîìó ðîçì³ð³.

789



Ñòóäåíòàì, ÿê³ çà ðåçóëüòàòàìè ñåìåñòðîâîãî êîíòðîëþ ìàþòü ñåìåñòðîâó
ðåéòèíãîâó îö³íêó 88-100 áàë³â ðîçì³ð àêàäåì³÷íî¿ ñòèïåíä³¿ çá³ëüøóºòüñÿ íà 25
â³äñîòê³â ïîð³âíÿíî ç ì³í³ìàëüíèì.

1.7.   Àêàäåì³÷íà ñòèïåíä³ÿ àñï³ðàíòàì, äîêòîðàíòàì ïðèçíà÷àºòüñÿ íà âåñü ïåð³îä íàâ÷àííÿ
â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

1.8.  Ïîçáàâëåííÿ àáî ïðèçóïèíåííÿ âèïëàòè àêàäåì³÷íèõ ñòèïåíä³é ìîæå áóòè çä³éñíåíî
ó âèïàäêó ïîðóøåííÿ ñòèïåíä³àòîì ïðàâèë âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó Ëüâ³âñüêî¿
ïîë³òåõí³êè, â³äðàõóâàííÿ ç óí³âåðñèòåòó, ïåðåðâè íàâ÷àííÿ çã³äíî ñò.45 Çàêîíó
“Ïðî âèùó îñâ³òó”, íà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ çà êîðäîíîì, ÿêùî öå íå ðåãëàìåíòîâàíî
â³äïîâ³äíèì íàêàçîì ïî óí³âåðñèòåòó.

1.9.  Óí³âåðñèòåò âèêîðèñòîâóº íå ìåíøå 10 â³äñîòê³â êîøò³â, ïåðåäáà÷åíèõ äëÿ âèïëàòè
ñòèïåíä³¿, äëÿ ñòâîðåííÿ Ôîíäó ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè. Êîøòè Ôîíäó
âèêîðèñòîâóþòüñÿ çã³äíî Ïîëîæåííÿ ïðî Ôîíä ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè äëÿ íàäàííÿ:

– ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè;
– ïðåì³é òà çàîõî÷åíü ó íàâ÷àíí³, íàóêîâ³é ä³ÿëüíîñò³, ó÷àñòü ó ãðîìàäñüê³é,

ñïîðòèâí³é ðîáîò³, õóäîæí³é ñàìîä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ äëÿ ï³äòðèìêè ìîá³ëüíîñò³ ñòóäåíò³â.
1.10. Äëÿ âèð³øåííÿ ïèòàíü ïðèçíà÷åííÿ òà ïîçáàâëåííÿ ñòèïåíä³é, à òàêîæ âèêîðèñòàííÿ

Ôîíäó ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè ñòâîðþþòüñÿ ñòèïåíä³àëüí³ êîì³ñ³¿ íàâ÷àëüíî-íàóêîâèõ
³íñòèòóò³â (äàë³ ñòèïåíä³àëüí³ êîì³ñ³¿ ³íñòèòóò³â) òà ñòèïåíä³àëüíà êîì³ñ³ÿ óí³âåðñèòåòó.

1.11. Ñòèïåíä³àëüíà êîì³ñ³ÿ íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó òà óí³âåðñèòåòó º êî-
ëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé â ñâî¿é ðîáîò³ êåðóºòüñÿ çàêîíàìè òà  ³íøèìè íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèìè àêòàìè, ùî âèçíà÷àþòü ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ñòóäåíò³â, Ñòàòóòîì
óí³âåðñèòåòó òà öèì Ïîëîæåííÿì. Ñêëàä ñòèïåíä³àëüíèõ êîì³ñ³é çàòâåðäæóºòüñÿ
íàêàçîì ðåêòîðà.

2. ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß ÑÒÈÏÅÍÄ²ÀËÜÍÎ¯ ÊÎÌ²Ñ²¯ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

2.1.   Ñòèïåíä³àëüíà êîì³ñ³ÿ óí³âåðñèòåòó ôîðìóºòüñÿ ó ñêëàä³: ãîëîâà êîì³ñ³¿ – ïðîðåêòîð
ç íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè, ÷ëåíè êîì³ñ³¿ – ïðîðåêòîð ç íàóêîâî¿ ðîáîòè, ïðîðåêòîð ç
åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü (çàñòóïíèê ïðîðåêòîðà ç åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü), íà÷àëüíèê
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ, íà÷àëüíèê ñòóäåíòñüêîãî â³ää³ëó êàäð³â, ãîëîâà
ïðîôêîìó ñòóäåíò³â òà àñï³ðàíò³â.

2.2.  Çàñ³äàííÿ ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ óí³âåðñèòåòó ïðîâîäèòüñÿ ïî ì³ð³ íåîáõ³äíîñò³, àëå
íå ð³äøå 1 ðàçó íà ì³ñÿöü.

2.3. Çàñ³äàííÿ ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ââàæàºòüñÿ ä³éñíèì ïðè ïðèñóòíîñò³ á³ëüøî¿
ïîëîâèíè ÷ëåí³â êîì³ñ³¿.

2.4. Ñòèïåíä³àëüíà êîì³ñ³ÿ óí³âåðñèòåòó ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî:
– ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³é àñï³ðàíòàì,  äîêòîðàíòàì ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîäàíèõ

äîêóìåíò³â;
– íàäàííÿ ìàòåð³àëüíèõ äîïîìîã àñï³ðàíòàì, äîêòîðàíòàì çã³äíî ïîäàíèõ

äîêóìåíò³â;
– âèçíà÷åííÿ êàíäèäàòóð íà ðîçãëÿä Â÷åíî¿ Ðàäè óí³âåðñèòåòó íà ïðèçíà÷åííÿ

ñòèïåíä³é Ïðåçèäåíòà, Âåðõîâíî¿ Ðàäè, ³ìåííèõ ñòèïåíä³é òà ³íøèõ çà ïîäàííÿì
ñòèïåíä³àëüíèõ êîì³ñ³é ³íñòèòóò³â;

– ïîçáàâëåííÿ àêàäåì³÷íèõ ÷è ñîö³àëüíèõ ñòèïåíä³é ñòóäåíò³â çà ïîäàííÿì
ñòèïåíä³àëüíèõ êîì³ñ³é ³íñòèòóò³â;
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– ðîçïîä³ëó ôîíäó ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè çã³äíî âèä³ëåíèõ ïëàíîâî-ô³íàíñîâèì
â³ää³ëîì êîøò³â òà ñåðåäíüîð³÷íîãî êîíòèíãåíòó ñòóäåíò³â áþäæåòíî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ;

– ïðèçíà÷åííÿ ïðåì³é ñòóäåíòàì, àñï³ðàíòàì, äîêòîðàíòàì çã³äíî ç Ïîëîæåííÿì
ïðî ôîíä ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè çà ïîäàííÿì êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â
óí³âåðñèòåòó òà ³íøèõ îðãàí³çàö³é;

– ïðèçíà÷åííÿ íàäáàâîê äî ñòèïåíä³¿ çà âèñîê³ íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ òà óñï³øíå
íàâ÷àííÿ çã³äíî ç Ïîëîæåííÿì ïðî ôîíä ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè.
2.5. Ð³øåííÿ ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ óí³âåðñèòåòó îôîðìëÿºòüñÿ ïðîòîêîëîì, ùî º

ï³äñòàâîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ íàêàçó íà ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³é, íàäáàâîê, ìàòåð³àëüíèõ
äîïîìîã òà ïðåì³é.

2.6. Ð³øåííÿ ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïðèéìàºòüñÿ â³äêðèòèì ãîëîñóâàííÿì á³ëüø³ñòþ
ãîëîñ³â ïðèñóòí³õ ÷ëåí³â êîì³ñ³¿.

2.7. Ãîëîâà êîì³ñ³¿ íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü äàíèõ íàêàç³â íà
ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³é, íàäáàâîê òà ïðåì³é.

3. ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß ÑÒÈÏÅÍÄ²ÀËÜÍÈÕ ÊÎÌ²Ñ²É
ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ-ÍÀÓÊÎÂÈÕ ²ÍÑÒÈÒÓÒ²Â

3.1. Ñòèïåíä³àëüíà êîì³ñ³ÿ ³íñòèòóòó ôîðìóºòüñÿ ó ñêëàä³: ãîëîâà êîì³ñ³¿ – äèðåêòîð
³íñòèòóòó, ÷ëåíè êîì³ñ³¿ – äåêàí, ìåòîäèñò äåêàíàòó, ãîëîâà ñòóäåíòñüêîãî ïðîôáþðî
³íñòèòóòó.

3.2. Çàñ³äàííÿ ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ³íñòèòóòó ïðîâîäèòüñÿ íå ï³çí³øå 10 äí³â ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ ñåìåñòðîâîãî êîíòðîëþ çã³äíî ç íàâ÷àëüíèì ïëàíîì, à òàêîæ íå ï³çí³øå
10 ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ.

3.3. Çàñ³äàííÿ ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ââàæàºòüñÿ ä³éñíèì ïðè ïðèñóòíîñò³ á³ëüøî¿
ïîëîâèíè ÷ëåí³â êîì³ñ³¿.

3.4. Ñòèïåíä³àëüíà êîì³ñ³ÿ ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî:
– ïðèçíà÷åííÿ àêàäåì³÷íèõ ñòèïåíä³é ñòóäåíòàì çà ðåçóëüòàòàìè ñåìåñòðîâîãî

êîíòðîëþ;
– ïðèçíà÷åííÿ ñîö³àëüíèõ ñòèïåíä³é â³äïîâ³äíèì êàòåãîð³ÿì ñòóäåíò³â çã³äíî

ïîäàíèõ çàÿâ òà ïðåäñòàâëåíèõ äîêóìåíò³â;
– ïîçáàâëåííÿ àêàäåì³÷íèõ ÷è ñîö³àëüíèõ ñòèïåíä³é çã³äíî ïîäàíèõ çàÿâ, ðàïîðò³â

òà  ç ³íøèõ ï³äñòàâ çã³äíî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà;
– âèñóíåííÿ êàíäèäàòóð äëÿ ðîçãëÿäó Â÷åíî¿ Ðàäè ³íñòèòóòó òà  ñòèïåíä³àëüíî¿

êîì³ñ³¿ óí³âåðñèòåòó íà ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³é Ïðåçèäåíòà, Âåðõîâíî¿ Ðàäè, Êàá³íåòó
ì³í³ñòð³â, ³ìåííèõ òà ³íøèõ ñòèïåíä³é ;

– íàäàííÿ ìàòåð³àëüíèõ äîïîìîã ñòóäåíòàì çã³äíî ïîäàíèõ çàÿâ òà ïðåäñòàâëåíèõ
äîêóìåíò³â ó ìåæàõ âèä³ëåíèõ êîøò³â;

– íàäàííÿ ïðåì³é ñòóäåíòàì çã³äíî Ïîëîæåííÿ ïðî ôîíä ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè çà
ïðåäñòàâëåííÿì ãîëîâè ïðîôáþðî, çàâ³äóâà÷³â êàôåäð òà ³íøèõ ó ìåæàõ âèä³ëåíèõ
êîøò³â.
3.5.  Ð³øåííÿ ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ³íñòèòóòó îôîðìëÿºòüñÿ ïðîòîêîëîì, ùî º ï³äñòàâîþ

äëÿ ôîðìóâàííÿ íàêàçó íà ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³¿, ìàòåð³àëüíèõ äîïîìîã òà ïðåì³é.
3.6. Ð³øåííÿ ñòèïåíä³àëüíî¿ êîì³ñ³¿ ïðèéìàºòüñÿ â³äêðèòèì ãîëîñóâàííÿì á³ëüø³ñòþ

ãîëîñ³â ïðèñóòí³õ ÷ëåí³â êîì³ñ³¿.
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3.7. Ãîëîâà êîì³ñ³¿ íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà äîñòîâ³ðí³ñòü äàíèõ íàêàç³â
íà ïðèçíà÷åííÿ ñòèïåíä³¿, ìàòåð³àëüíèõ äîïîìîã òà ïðåì³é.

4. ÂÈÏËÀÒÀ ÑÒÈÏÅÍÄ²ÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß

4.1. Áóõãàëòåð³ÿ óí³âåðñèòåòó ïðîâîäèòü âèïëàòó ñòèïåíä³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ
ñòóäåíòàì, àñï³ðàíòàì, äîêòîðàíòàì ó â³äïîâ³äíîñò³ äî íàêàç³â ó âñòàíîâëåí³ òåðì³íè.

4.2.  Ó ðàç³, êîëè ñòðîê çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ ñòèïåíä³àòà, ÿêèé îòðèìóº ñòèïåíä³þ, íàñòàº
äî çàê³í÷åííÿ ì³ñÿöÿ àáî êîëè ñòèïåíä³àò âèáóâàº ç óí³âåðñèòåòó äî çàê³í÷åííÿ
ñòðîêó íàâ÷àííÿ, éîìó âèïëà÷óºòüñÿ ñòèïåíä³ÿ ó ïîâíîìó ðîçì³ð³ çà îñòàíí³é ì³ñÿöü
íàâ÷àííÿ.

4.3.  Ó ïåð³îä òèì÷àñîâî¿ íåïðàöåçäàòíîñò³, ùî ï³äòâåðäæåíî â³äïîâ³äíèì äîêóìåíòîì,
ñòèïåíä³àò îòðèìóº ñòèïåíä³þ ó ïðèçíà÷åíîìó ðîçì³ð³.

4.4.  Áóõãàëòåð³ÿ óí³âåðñèòåòó âåäå îáë³ê íàðàõóâàííÿ òà âèïëàòè ñòèïåíä³é, ìàòåð³àëüíèõ
äîïîìîã òà ïðåì³é ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèä³ëåíèõ êîøò³â.

5. ÎÑÎÁËÈÂ² ÓÌÎÂÈ

        Âèïàäêè, íå ïåðåäáà÷åí³ äàíèì Ïîëîæåííÿì, îñîáëèâ³ îáñòàâèíè òà ñèòóàö³¿ ðîç-
ãëÿäàº Ðåêòîð àáî çà äîðó÷åííÿì Ðåêòîðà – â³äïîâ³äíèé ïðîðåêòîð. Ð³øåííÿ,
ïðèéíÿòå Ðåêòîðîì, º îñòàòî÷íèì.
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ÒÈÌ×ÀÑÎÂÅ ÏÎËÎÆÅÍÍß
ÏÐÎ ÍÀÄÀÍÍß Ï²ËÜÃ ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ,

ßÊ² ÍÀÂ×ÀÞÒÜÑß ÍÀ ÄÅÍÍ²É ÔÎÐÌ² ÍÀÂ×ÀÍÍß
ÇÀ ÊÎØÒÈ Ô²ÇÈ×ÍÈÕ ÎÑ²Á

1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

1.1.   Íàäàííÿ ï³ëüã ñòóäåíòàì, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ çà êîøòè ô³çè÷íèõ îñ³á â Íàö³îíàëüíîìó
óí³âåðñèòåò³ “Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”, ñïðÿìîâàíå íà ñîö³àëüíèé çàõèñò íàéìåíø
çàõèùåíèõ êàòåãîð³é ñòóäåíò³â òà ñòèìóëþâàííÿ ¿õíüîãî óñï³øíîãî òà ñóìë³ííîãî
íàâ÷àííÿ.

1.2.    Ï³ëüãàìè ââàæàþòüñÿ:
à) çìåíøåííÿ îïëàòè çà íàâ÷àííÿ;
á) ïåðåâåäåííÿ ç íàâ÷àííÿ çà êîøòè ô³çè÷íèõ îñ³á íà áþäæåòíó ôîðìó íàâ÷àííÿ.

1.3.     Ìîæëèâ³ñòü çìåíøåííÿ îïëàòè çà íàâ÷àííÿ íàäàºòüñÿ ñòóäåíòàì, ÿê³ çà ðåçóëüòàòàìè
îñòàííüî¿ çàë³êîâî-åêçàìåíàö³éíî¿ ñåñ³¿ ìàþòü ðåéòèíã íàâ÷àííÿ íå ìåíøèé, í³æ 75
áàë³â, òà çàãàëüíèé ðåéòèíã ç ïî÷àòêó íàâ÷àííÿ íå íèæ÷èé, í³æ 71 áàë.

1.4.    Ï³ëüãàìè ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ òàê³ êàòåãîð³¿ ñòóäåíò³â:
–ïîâí³ ñèðîòè;
–íàï³âñèðîòè, â ñ³ì’ÿõ ÿêèõ ñêëàëîñÿ âàæêå ìàòåð³àëüíå ñòàíîâèùå;
–³íâàë³äè äèòèíñòâà òà ³íâàë³äè I ³ II ãðóï;
–ãîäóâàëüíèêè ÿêèõ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü, ùî â³äáóëîñÿ â ïåð³îä íàâ÷àííÿ;
–ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ñòèõ³éíîãî ëèõà, ÿêå â³äáóëîñü ó ïåð³îä íàâ÷àííÿ.

Ðîçì³ð ï³ëüãè â îïëàò³ çà íàâ÷àííÿ âñòàíîâëþºòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî íà îäèí íàâ÷àëüíèé ð³ê
â³äïîâ³äíî äî ïîäàíèõ äîêóìåíò³â ³ íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 50 % â³ä âàðòîñò³ îïëàòè
çà íàâ÷àííÿ çà îäèí íàâ÷àëüíèé ð³ê.

 1.5.    Ïåðåâåäåííÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ çà êîøòè ô³çè÷íèõ îñ³á, íà áþäæåòíó ôîðìó
íàâ÷àííÿ çä³éñíþºòüñÿ ëèøå çà íàÿâíîñò³ â³ëüíèõ áþäæåòíèõ ì³ñöü çà íàïðÿìîì
ï³äãîòîâêè òà çà ðåçóëüòàòàìè íå ìåíøå í³æ 4-õ íàâ÷àëüíèõ ñåìåñòð³â. Âèçíà÷àëüíèì
êðèòåð³ºì ï³ä ÷àñ ïåðåâåäåíí º ðåéòèíãîâà îö³íêà (çà 100-áàëüíîþ øêàëîþ) ñòóäåíòà
çà âåñü ïåð³îä íàâ÷àííÿ. Çà ð³âíîñò³ ðåéòèíãîâî¿ îö³íêè ïåðåâàãó ìàþòü êàòåãîð³¿
ñòóäåíò³â, ïåðåðàõîâàí³ ó ï.1.4.
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2. ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÄÀÍÍß Ï²ËÜÃ

2.1.   Ñòóäåíò ïîäàº çàÿâó äî àäì³í³ñòðàö³¿ ³íñòèòóòó.
Äî çàÿâè äîäàþòüñÿ:
– äîêóìåíòè çà âñòàíîâëåíîþ ôîðìîþ ïðî ñîö³àëüíèé ñòàí ñ³ì’¿ (äîâ³äêà ïðî ñêëàä

ñ³ì’¿, äîâ³äêè ïðî äîõîäè âñ³õ äîðîñëèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿ çà îñòàíí³ ø³ñòü ì³ñÿö³â);
– äîêóìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü ³íø³ óìîâè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ñòóäåíò êëîïî÷å ïðî

íàäàííÿ ï³ëüã.
2.2.   Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó çàÿâè àäì³í³ñòðàö³ºþ ³íñòèòóòó ïîäàºòüñÿ êëîïîòàííÿ íà ðîçãëÿä

Êîì³ñ³¿ ïî ðîçãëÿäó çàÿâ òà ï³äãîòîâêè ïðîïîçèö³é ùîäî íàäàííÿ ï³ëüã.
2.3.   Ñêëàä Êîì³ñ³¿ çàòâåðäæóºòüñÿ íàêàçîì ïî óí³âåðñèòåòó ó âåðåñí³ êîæíîãî ðîêó.

Êîì³ñ³ÿ ðîçãëÿäàº ïîäàí³ äîêóìåíòè òà íàäàº Ðåêòîðó ïðîïîçèö³¿ ùîäî íàäàííÿ
ï³ëüã.

2.4.    Ð³øåííÿ ïðî íàäàííÿ ï³ëüã ïðèéìàº Ðåêòîð.

3. ÄÆÅÐÅËÎ Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß ÂÈÒÐÀÒ, ÏÎÂ’ßÇÀÍÈÕ
Ç ÍÀÂ×ÀÍÍßÌ ÑÒÓÄÅÍÒ²Â, ßÊ² ÎÒÐÈÌÀËÈ Ï²ËÜÃÈ

ÏÐÈ ÎÏËÀÒ² ÇÀ ÍÀÂ×ÀÍÍß

Äæåðåëîì ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç íàäàííÿì öèì Ïîëîæåííÿì ï³ëüã, º ôîíä,
ÿêèé ôîðìóºòüñÿ çà ðàõóíîê íàäõîäæåíü â³ä íàäàííÿ ïëàòíèõ ïîñëóã óí³âåðñèòåòîì.

Íàäõîäæåííÿ äî ôîíäó ñòàíîâëÿòü 1 % â³ä çàãàëüíèõ äîõîä³â çà íàäàííÿ ïëàòíèõ ïîñëóã
çà ð³ê. Â³äðàõóâàííÿ äî öüîãî ôîíäó çä³éñíþºòüñÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ô³íàíñîâîãî
ðîêó.

4. ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÏÎÐßÄÊÎÌ ÍÀÄÀÍÍß Ï²ËÜÃ

Êîíòðîëü çà ïîðÿäêîì íàäàííÿ ï³ëüã ñòóäåíòàì, ùî íàâ÷àþòüñÿ çà êîøòè ô³çè÷íèõ îñ³á,
çä³éñíþº ãîëîâà Êîì³ñ³¿.

Êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì êîøò³â ôîíäó äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ ç
íàâ÷àííÿì ñòóäåíò³â, ÿê³ îòðèìàëè ï³ëüãè ïðè îïëàò³ çà íàâ÷àííÿ, çä³éñíþº
ïðîðåêòîð ç åêîíîì³÷íèõ ïèòàíü – ãîëîâíèé áóõãàëòåð óí³âåðñèòåòó.
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1. ÇÀÃÀËÜÍ² ÏÎËÎÆÅÍÍß

Òàá³ðíà ðàäà ñòâîðþºòüñÿ äëÿ êîîðäèíàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíî-îçäîðîâ÷èõ òàáîð³â
ç íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿, îðãàí³çàö³éíî¿, ñïîðòèâíî-ìàñîâî¿ ðîáîòè, îðãàí³çàö³¿ äîçâ³ëëÿ é
â³äïî÷èíêó ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ òà ïðàö³âíèê³â Óí³âåðñèòåòó.

Òàá³ðíà ðàäà Óí³âåðñèòåòó ôîðìóº ñòðàòåã³÷í³ çàâäàííÿ òà âèð³øóº ïîòî÷í³ ïèòàííÿ
îðãàí³çàö³¿ îçäîðîâ÷î¿ òà íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè â íàâ÷àëüíî-îçäîðîâ÷èõ òàáîðàõ
(ÍÎÒ) “Ïîë³òåõí³ê – 1” (ì. Àëóøòà), “Ïîë³òåõí³ê – 2” (ñìò. Ñëàâñüêî), “Ïîë³òåõí³ê – 3”
(ñ. Êîáëåâî).

Çàñ³äàííÿ ðàäè ïðîâîäÿòüñÿ çà ì³ðîþ ïîòðåáè, àëå íå ð³äøå îäíîãî ðàçó ó êâàðòàë.
Ðàäó ñêëèêàº ãîëîâà, àáî çàñòóïíèê ãîëîâè òàá³ðíî¿ ðàäè.

Çàñ³äàííÿ òàá³ðíî¿ ðàäè ââàæàþòü ä³éñíèì çà ïðèñóòíîñò³ äâîõ òðåò³õ ÷ëåí³â ðàäè.

2. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÒÀÁ²ÐÍÎ¯ ÐÀÄÈ

Ñêëàä òàá³ðíî¿ ðàäè ôîðìóºòüñÿ íàêàçîì Ðåêòîðà Óí³âåðñèòåòó.
Äî ñêëàäó ðàäè âõîäÿòü:
– ïåðøèé ïðîðåêòîð – ãîëîâà ðàäè;
– ïðîðåêòîð ç íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè òà ñîö³àëüíîãî    ðîçâèòêó – çàñòóïíèê
ãîëîâè ðàäè;
– ïðîðåêòîð-ãîëîâíèé áóõãàëòåð;
– ïðîðåêòîð ç íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷î¿ ðîáîòè;
– íà÷àëüíèê íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íîãî óïðàâë³ííÿ;
– ãîëîâà ïðîôêîìó ïðàö³âíèê³â;
– ãîëîâà ïðîôêîìó ñòóäåíò³â – ñåêðåòàð ðàäè.
Äëÿ âèð³øåííÿ âàæëèâèõ ïèòàíü ðàäà, çà ïîòðåáîþ, ìîæå    çàëó÷àòè ³íøèõ

ïðàö³âíèê³â óí³âåðñèòåòó.

3. ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÍß ÒÀÁ²ÐÍÎ¯ ÐÀÄÈ

3.1. Òàá³ðíà ðàäà ðîçãëÿäàº òà çàòâåðäæóº:
– êàëåíäàðí³ ïëàíè ðîáîòè íàâ÷àëüíî-îçäîðîâ÷èõ òàáîð³â;
– êîøòîðèñ ñîá³âàðòîñò³ ïóò³âîê;

ÏÎËÎÆÅÍÍß
ïðî òàá³ðíó ðàäó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó

“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”
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– òåðì³íè ðîáîòè òà ãðàô³êè çì³í ó ÍÎÒ;
– ïðàâèëà ðåàë³çàö³¿ ïóò³âîê;
– âàðò³ñòü ï³ëüãîâèõ ïóò³âîê;
– êâîòó ïóò³âîê, ùî âèä³ëÿþòüñÿ ï³äðîçä³ëàì Óí³âåðñèòåòó, òà âèçíà÷àº êâîòó
ïðîäàæó ïóò³âîê ñòîðîíí³ì îðãàí³çàö³ÿì;
– çâ³òè äèðåêòîð³â ÍÎÒ òà â³äïîâ³äíèõ ñëóæá ³ç çàáåçïå÷åííÿ òà äîòðèìàííÿ
âèìîã îõîðîíè ïðàö³, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ òà ïðîòèïîæåæíèõ íîðì;
– ïëàíè çàõîä³â ùîäî óòðèìàííÿ òàáîð³â ó ë³òí³é òà çèìîâèé ïåð³îäè ïîòî÷íîãî
ðîêó, ïîêðàùåííÿ óìîâ â³äïî÷èíêó òà îçäîðîâëåííÿ ó íàñòóïíîìó ñåçîí³;
– ³íø³ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç ôóíêö³îíóâàííÿì ÍÎÒ.

3.2. Òàá³ðíà ðàäà ðîçãëÿäàº ³ ðåêîìåíäóº ðåêòîðó íà çàòâåðäæåííÿ:
– êîíöåïö³þ ðîçâèòêó ÍÎÒ;
– øòàòíèé ðîçïèñ ïðàö³âíèê³â ÍÎÒ;
– êàíäèäàòóðè íà ïîñàäè äèðåêòîð³â ÍÎÒ òà ¿õ çàñòóïíèê³â;
– Ïîëîæåííÿ ïðî íàâ÷àëüíî-îçäîðîâ÷³ òàáîðè.

3.3. Ïåðåä ïî÷àòêîì îçäîðîâ÷îãî ñåçîíó òàá³ðíà ðàäà îðãàí³çîâóº ïåðåâ³ðêó ãîòîâíîñò³
ÍÎÒ òà äàº äîçâ³ë íà éîãî â³äêðèòòÿ íà ï³äñòàâ³ àêòó ïðî ãîòîâí³ñòü çàêëàäó.

3.4. Ð³øåííÿ òàá³ðíî¿ ðàäè îôîðìëÿþòüñÿ ïðîòîêîëîì, ÿê³ ï³äïèñóþòüñÿ ãîëîâîþ òà
ñåêðåòàðåì ðàäè.

4. ÇÀÊËÞ×Í² ÏÎËÎÆÅÍÍß

4.1. Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ çàâäàíü, ïîêëàäåíèõ íà òàá³ðíó ðàäó, âîíà ìàº ïðàâî
îäåðæóâàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ïèòàíü, â³äíåñåíèõ äî ¿¿ êîìïåòåíö³¿ â³ä ïðàö³âíèê³â
âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â Óí³âåðñèòåòó.

4.2. Ð³øåííÿ ðàäè º ï³äñòàâîþ äëÿ âæèòòÿ çàõîä³â â³äïîâ³äíèìè ïîñàäîâèìè îñîáàìè
Óí³âåðñèòåòó ïðî çàîõî÷åííÿ òà äèñöèïë³íàðí³ ñòÿãíåííÿ ñòîñîâíî ïðàö³âíèê³â
íàâ÷àëüíî-îçäîðîâ÷èõ òàáîð³â.

 4.3. Âèïàäêè, íå ïåðåäáà÷åí³ äàíèì Ïîëîæåííÿì, îñîáëèâ³ îáñòàâèíè òà ñèòóàö³¿
ðîçãëÿäàº Ðåêòîð.
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ÂÈÒßÃ Ç ÏÎËÎÆÅÍÍß
ÏÐÎ ÍÀÐÎÄÍÈÉ Ä²Ì “ÏÐÎÑÂ²ÒÀ”

Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
“Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà”,

ñòâîðåíîãî íàêàçîì ðåêòîðà
¹ 383-1-10 â³ä 23 ãðóäíÿ 1997 ð.

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ² ÍÀÏÐßÌÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ²
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÄÎÌÓ “ÏÐÎÑÂ²ÒÀ”

1.1. Ïðåäìåòîì îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà” º âèõîâàííÿ â
ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ ìîðàëüíèõ ³ êóëüòóðíèõ ÿêîñòåé, íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³,
ñïðèÿííÿ äóõîâíîìó â³äðîäæåííþ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ðîçâèòîê òà ïðîïàãàíäà
êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà, îðãàí³çàö³ÿ êóëüòóðíîãî äîçâ³ëëÿ òà ðîçâèòîê òâîð÷èõ
îáäàðóâàíü ñòóäåíò³â ³ ñï³âðîá³òíèê³â Óí³âåðñèòåòó.

1.2. Îñíîâí³ íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà”:
1.2.1. Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ñàìîä³ÿëüíèõ õóäîæí³õ êîëåêòèâ³â, àìàòîðñüêèõ îá’ºäíàíü òà

êëóá³â çà ³íòåðåñàìè.
1.3. Ïðîâåäåííÿ êóëüòóðíî-ìèñòåöüêèõ çàõîä³â:
1.3.1. Ëåêö³é, òåìàòè÷íèõ âå÷îð³â, òåàòðàë³çîâàíèõ ñâÿò, ôåñòèâàë³â, êîíêóðñ³â,

ð³çíîìàí³òíèõ îáðÿäîâèõ çàõîä³â.
1.3.2. Âèñòàâ òà êîíöåðò³â êîëåêòèâ³â õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³, ïðîôåñ³éíèõ êîëåêòèâ³â

òà îêðåìèõ âèêîíàâö³â.
1.3.3. Âå÷îð³â â³äïî÷èíêó, òàíöþâàëüíèõ âå÷îð³â, áàë³â, äèñêîòåê, øîó-ïðîãðàì.
1.3.4. Òâîð÷èõ çóñòð³÷åé ç âèäàòíèìè ëþäüìè, ä³ÿ÷àìè íàóêè, êóëüòóðè, ìèñòåöòâà,

ìåäèöèíè òà ³íøèìè.
1.3.5. Íàäàííÿ ïëàòíèõ ïîñëóã þðèäè÷íèì òà ô³çè÷íèì îñîáàì ó ñôåð³ êóëüòóðíî-

ïðîñâ³òíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
1.3.6. Îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ â øêîëàõ, ñòóä³ÿõ òà êóðñàõ ãðè íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ,

âîêàëó, õîðåîãðàô³¿, àêòîðñüêî¿ ìàéñòåðíîñò³, ðèòì³÷íî¿ ã³ìíàñòèêè òà øåéï³íãó.
1.3.7. Ðîçðîáëÿííÿ ñöåíàð³¿â, ïîñòàíîâ÷à ðîáîòà òà ïðîâåäåííÿ çàõîä³â çà çàÿâàìè

ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é òà ô³çè÷íèõ îñ³á.
1.3.8. Íàäàííÿ ïîñëóã ó ïðîâåäåíí³ ì³æíàðîäíèõ ñèìïîç³óì³â, íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ

êîíôåðåíö³é, âèñòàâîê.
1.3.9. Íàäàííÿ ïîñëóã ó ïðîâåäåíí³ ïðåçåíòàö³é ï³äïðèºìñòâ, îðãàí³çàö³é, óñòàíîâ, ô³ðì

òîùî.
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2. ÏÐÀÂÀ ÒÀ ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÄÎÌÓ “ÏÐÎÑÂ²ÒÀ”

2.1. Íàðîäíèé ä³ì “Ïðîñâ³òà” ìàº ïðàâî:
2.1.1. Âèçíà÷àòè ìåòîäè, ôîðìè ³ çàñîáè êóëüòóðíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.
2.1.2. Ó ìåæàõ âèçíà÷åíèõ ðîçä³ëîì ²² öüîãî Ïîëîæåííÿ óêëàäàòè ãîñïîäàðñüê³, öèâ³ëüíî-

ïðàâîâ³ äîãîâîðè ç þðèäè÷íèìè òà ô³çè÷íèìè îñîáàìè, çã³äíî ç ãåíåðàëüíîþ
äîâ³ðåí³ñòþ Ðåêòîðà Óí³âåðñèòåòó.

2.1.3. Çà äîðó÷åííÿì Óí³âåðñèòåòó ðîçïîðÿäæàòèñÿ êîøòàìè òà ìàéíîì, îòðèìàíèì çà
ðåçóëüòàòàìè ñâîº¿ îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³.

2.1.4. Ôîðìóâàòè òà ïîäàâàòè íà çàòâåðäæåííÿ ðåêòîðó êîøòîðèñ òà øòàòíèé ðîçïèñ.
2.2. Íàðîäíèé ä³ì “Ïðîñâ³òà” çîáîâ’ÿçàíèé:
2.2.1. Íàëåæíî ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè Óí³âåðñèòåòó.
2.2.2. Åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè êîøòè òà íàäàíå éîìó â êîðèñòóâàííÿ ìàéíî.
2.2.3. Ñàìîñò³éíî âñòàíîâëþâàòè â³äíîñèíè ç ³íøèìè ï³äðîçä³ëàìè Óí³âåðñèòåòó.
2.2.4. Íà âèìîãó Óí³âåðñèòåòó ïîäàâàòè çâ³òè ïðî ä³ÿëüí³ñòü Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà”.
2.2.5. Çä³éñíþâàòè îïåðàòèâíèé îáë³ê ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³.
2.2.6. Âåñòè îêðåìèé áàëàíñ, ñòàòèñòè÷íó çâ³òí³ñòü òà çâ³òóâàòèñü çà ô³íàíñîâó ä³ÿëüí³ñòü

ïåðåä áóõãàëòåð³ºþ Óí³âåðñèòåòó.
2.3. Íàðîäíèé ä³ì “Ïðîñâ³òà” íå ìîæå ñàìîñò³éíî óêëàäàòè äîãîâîðè íà îòðèìàííÿ

áàíê³âñüêèõ òà ³íøèõ êðåäèò³â.
2.4. Çà ïîðóøåííÿ íîðì ãîñïîäàðñüêî¿ òà ô³íàíñîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ Íàðîäíèé ä³ì

“Ïðîñâ³òà” íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çã³äíî ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.

3. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÄÎÌÓ “ÏÐÎÑÂ²ÒÀ”

3.1. Ó ñòðóêòóðó Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà”âõîäÿòü:
– êóëüòóðíî-ïðîñâ³òíèöüêèé â³ää³ë;
– õóäîæí³é â³ää³ë;
– â³ää³ë ðîáîòè ç ìîëîääþ.

3.2. Ñòðóêòóðà Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà” ðîçãëÿäàºòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè
ïðàö³âíèê³â Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà” òà çàòâåðäæóºòüñÿ ðåêòîðîì.

4. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÍÀÐÎÄÍÈÌ ÄÎÌÎÌ “ÏÐÎÑÂ²ÒÀ”

4.1. Ó ïèòàííÿõ óïðàâë³ííÿ Íàðîäíèì äîìîì “Ïðîñâ³òà” äî êîìïåòåíö³¿ Óí³âåðñèòåòó
íàëåæèòü:

4.1.1. Çàòâåäæåííÿ ïîëîæåííÿ ïðî Íàðîäíèé ä³ì “Ïðîñâ³òà”, çì³í òà äîïîâíåíü äî
ïîëîæåííÿ, êîíòðîëü çà éîãî äîòðèìàííÿì.

4.1.2. Çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ çà ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ Íàðîäíîãî äîìó
“Ïðîñâ³òà”.

4.1.3. Çàòâåðäæåííÿ êîøòîðèñó, øòàòíîãî ðîçïèñó òà ïîñàäîâèõ îêëàä³â ïðàö³âíèê³â
Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà”.

4.1.4. Íàéìàííÿ íà ðîáîòó òà çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â Íàðîäíîãî äîìó
“Ïðîñâ³òà”.

4.1.5. Ñïðèÿííÿ â ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³ Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà”, éîãî ô³íàíñîâîìó
òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîìó çàáåçïå÷åííþ.

4.1.6. Âèð³øåííÿ ïèòàíü ïðî ë³êâ³äàö³þ àáî ðåîðãàí³çàö³þ Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà”.
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4.2. Êåð³âíèöòâî ïîòî÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ Íàðîäíîãî äîìó Ïðîñâ³òà” çä³éñíþº äèðåêòîð.
4.3. Äèðåêòîð Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà” áåçïîñåðåäíüî ï³äïîðÿäêîâàíèé Ðåêòîðó

Óí³âåðñèòåòó. Îáñÿã ïîâíîâàæåíü äèðåêòîðà íà óïðàâë³ííÿ Íàðîäíèì äîìîì
“Ïðîñâ³òà” âñòàíîâëþºòüñÿ Ãåíåðàëüíîþ äîâ³ðåí³ñòþ, âèäàíîþ Ðåêòîðîì ³ öèì
Ïîëîæåííÿì.

4.4. Êîëåã³àëüíèì îðãàíîì ñàìîâðÿäóâàííÿ º çàãàëüí³ çáîðè ïðàö³âíèê³â Íàðîäíîãî
äîìó “Ïðîñâ³òà”.

4.5. Äèðåêòîð:
4.5.1. Ïðåäñòàâëÿº Íàðîäíèé ä³ì “Ïðîñâ³òà” ó çíîñèíàõ ç ³íøèìè þðèäè÷íèìè òà

ô³çè÷íèìè îñîáàìè.
4.5.2. Îðãàí³çîâóº îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ, êåðóº âñ³ºþ ïîòî÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ Íàðîäíîãî

äîìó “Ïðîñâ³òà” íà îñíîâ³ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, Ñòàòóòó Óí³âåðñèòåòó
òà öüîãî Ïîëîæåííÿ.

4.5.3. Çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ íàêàç³â òà ðîçïîðÿäæåíü Ðåêòîðà, ùî ñòîñóþòüñÿ Íàðîäíîãî
äîìó “Ïðîñâ³òà”.

4.5.4. Çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ ïðàâèë âíóòð³øíüîãî ðîçïîðÿäêó, ïðàâèë òåõí³êè áåçïåêè
òà îõîðîíè ïðàö³.

4.5.5. Ðîçðîáëÿº ³ ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ Ðåêòîðó êîøòîðèñ òà øòàòíèé ðîçïèñ ïðàö³âíèê³â
Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà”.

4.5.6. Çà äîðó÷åííÿì Ðåêòîðà ðîçïîðÿäæàºòüñÿ êîøòàìè, îòðèìàíèìè â ðåçóëüòàò³
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, çã³äíî ç çàòâåðäæåíèì êîøòîðèñîì.

4.5.7. Ðîçðîáëÿº ³ ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ Ðåêòîðó ïîñàäîâ³ ³íñòðóêö³¿ ïðàö³âíèê³â
Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà”.

4.5.8. Ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèäàº ðîçïîðÿäæåííÿ, âèð³øóº ³íø³ ïèòàííÿ
îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.

4.5.9. Çà ïîãîäæåííÿì ç Ðåêòîðîì çä³éñíþº ì³æíàðîäí³ êóëüòóðí³ çâ’ÿçêè.
4.5.10.  Äáàº ïðî çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà”.
4.5.11.  Ï³äïèñóº ô³íàíñîâ³ òà ³íø³ äîêóìåíòè.
4.5.12.  Ïîäàº ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðèéîìó ³ çâ³ëüíåííÿ ç ðîáîòè ïðàö³âíèê³â Íàðîäíîãî

äîìó “Ïðîñâ³òà” òà çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàîõî÷åííÿ ³ äèñöèïë³íàðíèõ ñòÿãíåíü.
4.5.13.  Çâ³òóº òà íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³ÿëüí³ñòü Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà” ïåðåä

Óí³âåðñèòåòîì.
4.5.14.  Ùîð³÷íî äîïîâ³äàº çáîðàì ïðàö³âíèê³â Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà” ïðî ä³ÿëü-

í³ñòü Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà”.
4.6. Çáîðè ïðàö³âíèê³â Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà”:
4.6.1. Ðîçãëÿäàþòü Ïîëîæåííÿ Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà”, çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî íüîãî.
4.6.2. Ðîçãëÿäàþòü êîøòîðèñ òà ð³÷í³ çâ³òè ïðî ä³ÿëüí³ñòü Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà”.
4.6.3. Âíîñÿòü ïðîïîçèö³¿ äî êîëåêòèâíîãî äîãîâîðó Óí³âåðñèòåòó òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî

ïîêðàùåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà”.
4.6.4. Âèð³øóþòü ïèòàííÿ ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ ïðàö³âíèê³â Íàðîäíîãî äîìó

“Ïðîñâ³òà” òà ¿õ ñîö³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ÿêå ðåãóëþºòüñÿ íîðìàìè çàêîíîäàâñòâà
Óêðà¿íè.

4.6.5. Çáîðè êîëåêòèâó ïðàö³âíèê³â Íàðîäíîãî äîìó “Ïðîñâ³òà” ñêëèêàþòüñÿ äèðåêòîðîì
àáî 2/3 êîëåêòèâó ³ ïîâíîâàæí³ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ â³äêðèòèì ãîëîñóâàííÿì çà
ïðèñóòíîñò³ íå ìåíøå 2/3 ïðàö³âíèê³â.
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ÂÈÒßÃ Ç² ÑÒÀÒÓÒÓ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÊËÓÁÓ
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ

“ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÏÎË²ÒÅÕÍ²ÊÀ”

1. ÌÅÒÀ ² ÇÀÂÄÀÍÍß ÑÏÎÐÒÊËÓÁÓ

1.1. Ìåòîþ Ñïîðòêëóáó º ïðîâàäæåííÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ÿê ñêëàäîâî¿ ÷àñòèíè
çàãàëüíî¿ êóëüòóðè ñóñï³ëüñòâà, ùî ñïðÿìîâàíî íà çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ, ðîçâèòîê
ô³çè÷íèõ, ìîðàëüíî-âîëüîâèõ òà ³íòåëåêòóàëüíèõ çä³áíîñòåé ëþäèíè, ó âèðîáíè÷ó,
íàâ÷àëüíî-âèõîâíó, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâó ñôåðè ä³ÿëüíîñò³.

1.2. Îñíîâí³ çàâäàííÿ Ñïîðòêëóáó:
1.2.1. Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ çìàãàíü, óí³âåðñ³àä, ñïàðòàê³àä ç âèä³â ñïîðòó ñåðåä

íàâ÷àëüíèõ ãðóï, êóðñ³â, ôàêóëüòåò³â òà ï³äðîçä³ë³â Óí³âåðñèòåòó.
1.2.2. Îðãàí³çàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ îçäîðîâ÷î-ñïîðòèâíèõ çàõîä³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ òà

â ì³ñöÿõ ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó.
1.2.3. Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè ñåêö³é ç âèä³â ñïîðòó, ãðóï çäîðîâ’ÿ, êëóá³â çà ³íòåðåñàìè.
1.2.4. Êîìïëåêòóâàííÿ çá³ðíèõ êîìàíä óí³âåðñèòåòó ç âèä³â ñïîðòó òà çàáåçïå÷åííÿ ¿õ

ó÷àñò³ â çìàãàííÿõ ³ ó ò. ÷. ì³æíàðîäíèõ.
1.2.5. Îðãàí³çàö³ÿ ðîáîòè áàç òà ïóíêò³â ïðîêàòó ñïîðòèâíîãî ³íâåíòàðþ ³ îáëàäíàííÿ.
1.2.6. Íàäàííÿ ïëàòíèõ ïîñëóã þðèäè÷íèì òà ô³çè÷íèì îñîáàì ó ñôåð³ ô³çêóëüòóðíî-

îçäîðîâ÷î¿ ðîáîòè òà â³äïî÷èíêó.
1.2.7. Ï³äãîòîâêà òà ïðîâåäåííÿ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíèõ çàõîä³â, ñâÿò, âå÷îð³â, ôåñòè-

âàë³â, ïîõîä³â, ñõîäæåíü, êîíêóðñ³â, íàóêîâèõ êîíôåðåíö³é, âèñòàâîê, òâîð÷èõ çóñò-
ð³÷åé òà ³í.

1.2.8. Íàäàííÿ ðåêëàìíèõ ïîñëóã.
1.2.9. Ï³äòðèìêà âçàºìîâ³äíîñèí òà ñï³âïðàöÿ ç óñ³ìà ï³äðîçä³ëàìè óí³âåðñèòåòó,

äåðæàâíèìè, ãðîìàäñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ñàìîä³ÿëüíèìè ãðóïàìè íà ïðèíöèïàõ
ð³âíîñò³, âçàºìîïîâàãè òà äîáðî¿ âîë³.

1.2.10.Çä³éñíåííÿ ³íøèõ çàâäàíü, ÿê³ íå çàáîðîíåí³ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè ³
ñïðèÿþòü âèêîíàííþ çàâäàíü, ùî ñòîÿòü ïåðåä Ñïîðòêëóáîì.

2. ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÑÏÎÐÒÊËÓÁÎÌ

2.1. Âèùèì êåð³âíèì îðãàíîì Ñïîðòêëóáó º çàãàëüí³ çáîðè (êîíôåðåíö³ÿ) ÷ëåí³â êëóáó,
ÿê³ çáèðàþòüñÿ íå ð³äøå îäíîãî ðàçó íà òðè ðîêè, à â ïåð³îä ì³æ çáîðàìè
(êîíôåðåíö³ÿìè) – Ïðàâë³ííÿ Ñïîðòêëóáó.
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2.3.3. Îáèðàþòü ãîëîâó òà Ïðàâë³ííÿ Ñïîðòêëóáó.
2.3.4. Çàòâåðäæóþòü ñòàòóò Ñïîðòêëóáó, çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî íüîãî.
2.3.5. Âèáîðè ïðîâîäÿòüñÿ â³äêðèòèì àáî òàºìíèì ãîëîñóâàííÿì, çà ð³øåííÿì çáîð³â

á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â.
2.3.6. Çáîðè (êîíôåðåíö³ÿ) ââàæàþòüñÿ ïðàâî÷èííèìè, ÿêùî â ¿õ ðîáîò³ áåðå ó÷àñòü íå

ìåíøå 2/3 îáðàíèõ äåëåãàò³â.
2.3.7. Ð³øåííÿ ïðèéìàþòüñÿ, êîëè çà íèõ ïðîãîëîñóâàëà á³ëüøà ÷àñòèíà ïðèñóòí³õ

ó÷àñíèê³â çáîð³â. Ôîðìà òà ñïîñ³á ãîëîñóâàííÿ âèçíà÷àþòüñÿ íà çáîðàõ
(êîíôåðåíö³¿).

2.4. Ïðàâë³ííÿ Ñïîðòêëóáó:
2.4.1. Îáèðàºòüñÿ â ê³ëüê³ñíîìó ñêëàä³, âèçíà÷åíîìó çáîðàìè.
2.4.2. Ðîçãëÿäàº Ñòàòóò Ñïîðòêëóáó, çì³íè òà äîïîâíåííÿ äî íüîãî.
2.4.3. Ðîçãëÿäàº êîøòîðèñ òà ð³÷í³ çâ³òè ïðî ä³ÿëüí³ñòü Ñïîðòêëóáó ³ âíîñèòü ïðîïîçèö³¿

ùîäî ïîêðàùåííÿ ä³ÿëüíîñò³.
2.4.4. Ðîçãëÿäàº ³ çàòâåðäæóº ïëàíè Ñïîðòêëóáó, êàëåíäàðí³ ïëàíè çìàãàíü òà ³íøèõ çàõîä³â.
2.4.5. Âèçíà÷àº ïîðÿäîê ³ ðîçì³ðè îïëàòè ïðàö³ ñïåö³àë³ñò³â ïîçàøòàòíîãî ñêëàäó

Ñïîðòêëóáó.
2.4.6. Ð³øåííÿ Ïðàâë³ííÿ Ñïîðòêëóáó âïðîâàäæóºòüñÿ â æèòòÿ ðîçïîðÿäæåííÿì ãîëîâè

Ïðàâë³ííÿ Ñïîðòêëóáó.
2.5. Ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ Ñïîðòêëóáó:
2.5.1. Îáèðàºòüñÿ çàãàëüíèìè çáîðàìè (êîíôåðåíö³ºþ) Ñïîðòêëóáó.
2.5.2. Ïðåäñòàâëÿº Ñïîðòêëóá ïåðåä ³íøèìè þðèäè÷íèìè ³ ô³çè÷íèìè îñîáàìè.
2.5.3. Îðãàí³çîâóº îïåðàòèâíå óïðàâë³ííÿ, êåðóº âñ³ºþ ïîòî÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ Ñïîðòêëóáó

íà îñíîâ³ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà öüîãî Ñòàòóò.
2.5.4. Ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèäàº ðîçïîðÿäæåííÿ, âèð³øóº ³íø³ ïèòàííÿ îïåðà-

òèâíîãî óïðàâë³ííÿ.
2.5.5. Äáàº ïðî çì³öíåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ áàçè Ñïîðòêëóáó.
2.5.6. Ï³äïèñóº ô³íàíñîâ³ òà ³íø³ äîêóìåíòè.
2.5.7. Íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ä³ÿëüí³ñòü Ñïîðòêëóáó.
2.5.8. Çâ³òóº ïåðåä óí³âåðñèòåòîì òà ³íøèìè îðãàí³çàö³ÿìè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.
2.6. Çàãàëüíèìè çáîðàìè (êîíôåðåíö³ºþ) îáèðàºòüñÿ ðåâ³ç³éíà êîì³ñ³ÿ ó ê³ëüêîñò³ òðüîõ

÷ëåí³â Ñïîðòêëóáó, ÿê³ çä³éñíþþòü ïåðåâ³ðêó éîãî ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³.

3. ÓÌÎÂÈ ² ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÉÎÌÓ ÒÀ ÂÈÁÓÒÒß
×ËÅÍ²Â Ç² ÑÏÎÐÒÊËÓÁÓ

3.1. ×ëåíîì Ñïîðòêëóáó ìîæå áóòè êîæíèé ñòóäåíò, àñï³ðàíò, âèêëàäà÷, ñï³âðîá³òíèê
óí³âåðñèòåòó ³ ÷ëåíè ¿õ ñ³ìåé, à òàêîæ îñîáè, ÿê³ äîñÿãëè 14-ð³÷íîãî â³êó, âèçíàþòü
Ñòàòóò Ñïîðòêëóáó, áåðóòü ó÷àñòü ó éîãî ä³ÿëüíîñò³ òà ñïëà÷óþòü ÷ëåíñüê³ âíåñêè.

2.2. Êåð³âíèöòâî ïîòî÷íîþ ä³ÿëüí³ñòþ Ñïîðòêëóáó çä³éñíþº îáðàíèé çàãàëüíèìè
çáîðàìè (êîíôåðåíö³ºþ) ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ.

2.3. Çàãàëüí³ çáîðè (êîíôåðåíö³ÿ):
2.3.1. Òåðì³íè, ïîðÿäîê ðîáîòè, êâîòà ïðåäñòàâíèöòâà òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ

çáîð³â (êîíôåðåíö³¿) âñòàíîâëþºòüñÿ Ïðàâë³ííÿì Ñïîðòêëóáó.
2.3.2. Çàãàëüí³ çáîðè çàñëóõîâóþòü ³ îáãîâîðþþòü çâ³òè ïðî ðîáîòó Ñïîðòêëóáó,

ïðèéìàþòü â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ.
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Óìîâàìè ïðèïèíåííÿ ÷ëåíñòâà º:
– ïîäàííÿ çàÿâè ïðî âèõ³ä;
– ïîðóøåííÿ âèìîã Ñòàòóòó;
– çàïîä³ÿííÿ ìàòåð³àëüíî¿ òà ìîðàëüíî¿ øêîäè Ñïîðòêëóáó;
– íåñïëàòà ÷ëåíñüêèõ âíåñê³â.

4.  ÏÐÀÂÀ ² ÎÁÎÂ’ßÇÊÈ ×ËÅÍ²Â ÑÏÎÐÒÊËÓÁÓ

4.1. ×ëåíè ñïîðòêëóáó ìàþòü ïðàâî:
– áðàòè ó÷àñòü ó çáîðàõ (êîíôåðåíö³ÿõ) Ñïîðòêëóáó;
– âèáèðàòè ³ áóòè îáðàíèì äî êåð³âíèõ îðãàí³â Ñïîðòêëóáó;
– çàéìàòèñü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ³ ñïîðòîì ó ñåêö³ÿõ, êîìàíäàõ êëóáó,
ï³äâèùóâàòè ñâîþ ñïîðòèâíó ìàéñòåðí³ñòü;
– âèñòóïàòè çà ñâ³é Ñïîðòêëóá ó ð³çíèõ çìàãàííÿõ;
– êîðèñòóâàòèñü ñïîðòèâíèìè ñïîðóäàìè òà ³íâåíòàðåì Ñïîðò-êëóáó.

4.2. ×ëåíè Ñïîðòêëóáó çîáîâ’ÿçàí³:
– áðàòè ó÷àñòü ó ðîáîò³ Ñïîðòêëóáó, âèêîíóâàòè ð³øåííÿ éîãî êåð³âíèõ îðãàí³â,
ñâîº÷àñíî ñïëà÷óâàòè ÷ëåíñüê³ âíåñêè, âäîñêîíà-ëþâàòè ñâîþ ô³çè÷íó ï³äãîòîâêó,
âåñòè çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ;
– äáàéëèâî ñòàâèòèñü äî ìàéíà óí³âåðñèòåòó òà ñïîðòêëóáó;
– ðåãóëÿðíî ïðîõîäèòè ìåäè÷íèé îãëÿä, âåñòè ñàìîêîíòðîëü çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ,
äîòðèìóâàòèñÿ îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè.

3.2. ×ëåíîì Ñïîðòêëóáó çãàäàí³ âèùå îñîáè ìîæóòü áóòè ïðèéíÿò³ Ïðàâë³ííÿì
Ñïîðòêëóáó íà ï³äñòàâ³ îñîáèñòî ïîäàíî¿ çàÿâè.

3.3. Âèáóòòÿ ç ÷ëåí³â Ñïîðòêëóáó â³äáóâàºòüñÿ çà âëàñíèì áàæàííÿì çã³äíî ç ïîäàíîþ
çàÿâîþ àáî çà ð³øåííÿì çáîð³â (êîíôåðåíö³¿).
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