
ЦІЛЬ 8. ГІДНА ПРАЦЯ ТА 
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

Львівська політехніка для реалізації Цілей сталого розвитку ООН



Науково-педагогічні працівники Університету

Добір на посади науково-педагогічних працівників в університеті проводиться відповідно до
вимог Закону України «Про вищу освіту» та Положення про конкурсний відбір претендентів на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національному університеті
«Львівська політехніка».

На даний час на умовах контрактів працюють 242 особи, в тому числі: дев’ять проректорів, 15
директорів навчально-наукових інститутів, один директор бібліотеки, 95 завідувачів кафедр і 122
науково-педагогічних працівники.

Серед штатних науково-педагогічних працівників близько тисячі жінок.

Штатна чисельність науково-педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному році
залишилась на рівні чисельності 2018/19 навчального року.

Штатних науково-педагогічних працівників, які мають наукові ступені, в університеті 1 706
(81,6% від всієї чисельності штатних науково-педагогічних працівників). За останні три роки
кількість докторів наук збільшилась на 29 осіб (7,8%), кандидатів наук на 15 осіб (4%).



Наукові працівники Університету

Науково-дослідні роботи та розробки за усіма науковими напрямами, затвердженими Вченою радою
Львівської політехніки, виконують науково-педагогічні та наукові працівники. Штатних наукових
працівників, які мають наукові ступені, в університеті 59 осіб (68,6% від всієї чисельності штатних
наукових працівників).

Назва показника 2016 2017 2018 2019 2020

Чисельність штатних наукових працівників 97 100 103 97 86

з них:

доктори наук 6 8 8 10 10

кандидати наук 55 56 54 58 49

молоді вчені (всього) 31 32 34 33 32

з них:

доктори наук до 40 років 0 0 0 2 3

кандидати наук до 35 років 17 19 16 19 18

не мають наукових ступенів 14 13 18 12 11



Оплата праці
Посадові оклади науково-педагогічних працівників 
Львівської політехніки за 2016-2020 рр.  станом на кінець року

Посада 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік
2020 рік

з 1.01 з 1.09

Професор 4 313 5 824 6 414 7 761 8 493 8 990

Доцент 4 053 5 472 6 026 7 293 7 980 8 447

Старший викладач 3 555 4 800 5 286 6 397 7 000 7 409

Асистент, викладач 3 306 4 464 4 916 5 950 6 510 6 891

Викладач-стажист 3 057 4 128 4 546 5 501 6 020 6 373



Оплата праці
Надбавки та доплати
за вчене звання:
• доцента – у граничному розмірі 25% від посадового окладу;
• старшого дослідника – у граничному розмірі 25% від посадового окладу;
• професора – у граничному розмірі 33% від посадового окладу;

за почесне звання України:
• «заслужений» – 20%;
• «майстер спорту» – 10%;

за науковий ступінь:
• доктора філософії (кандидата наук) – у граничному розмірі 15% від посадового окладу;
• доктора наук – у граничному розмірі 25% від посадового окладу.

Вислуга років (для науково-педагогічних працівників)

• від 3 років до 10 років – 10%
• більше 10 років до 20 років – 20%
• більше 20 років – 30%



Удосконалення матеріально-технічної бази

У 2020 році активно проводили роботи з ремонту аудиторно-лабораторного фонду, житлового
фонду, інженерних мереж, благоустрою території. Зокрема, виконано ремонтні роботи аудиторно-
лабораторного фонду та місць загального користування практично у всіх навчальних корпусах. У
студентському містечку проводили ремонтні роботи кухонь, санвузлів, місць загального
користування.

У 2020 році виконували роботи на таких об’єктах:
• капітальний ремонт підземних переходів;
• капітальний ремонт спортзалу в навчальному корпусі №34;
• будівництво спортивних майданчиків на вул. Лукаша, 4;
• капітальний ремонт 3-го поверху студентської бібліотеки;
• облаштування коворкінг-центру в навчальному корпусі №1;
• облаштування 3-D лабораторій у навчальному корпусі №1;
• капітальний ремонт 1, 6-9 поверхів у навчальному корпусі №36.



Відділ працевлаштування та зв’язків з виробництвом

26 квітня 1993 року у Львівській політехніці створено відділ працевлаштування та зв’язків з
виробництвом. Політехніка стала першим технічним університетом, у якому з’явився такий
відділ.

Роботу відділу зорієнтовано на студентів і випускників Львівської політехніки. Підрозділ сприяє
їхньому працевлаштуванню, налагоджуючи нові, відповідно до запитів ринку праці, форми
взаємодії з потенційними роботодавцями. Кожен політехнік може звернутися до працівників
відділу за консультаційною підтримкою, допомогою у складенні чи розповсюдженні свого
резюме, пошуку відповідних вакансій тощо.

Університет заключив договори із потенційними працедавцями щодо залучення студентів до
проведення спільних досліджень, а також організування практики з перспективою подальшого
працевлаштування. Відділ дбає про стажування на потужних підприємствах і організовує
презентації провідних компаній-працедавців західного регіону. До слова, Політехніка однією з
перших почала провадити нині вже традиційні Ярмарки кар’єри для студентів та випускників.



У Львівській політехніці в рамках ХХХІІІ Ярмарку 
Кар’єри онлайн стартували Дні Кар’єри

30 листопада 2020 року у Львівській політехніці в рамках ХХХІІІ Ярмарку Кар’єри онлайн
стартували Дні Кар’єри.

У відкритті Ярмарку та панельній дискусії «Особливості ринку праці України в умовах пандемії»
взяли участь:
• проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку Університету Роман Корж;
• заступник директора Львівського обласного центру зайнятості Андрій Данилків;
• директор Львівського міського центру зайнятості Олег Рісний;
• голова ради Львівського об’єднання організацій роботодавців Іван Ривак;
• начальник відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом Львівської політехніки

Світлана Гладун;
• керівник виробничої практики Олег Логуш;
• а також представники компаній-роботодавців.

Учасники першого дня – Nestle Business Services Lviv, ZONE 3000, PwC.



Програма Днів кар’єри у Львівській політехніці в 
рамках проведення ХХХІІІ Ярмарку кар’єри онлайн
30 листопада

11:00 – Відкриття Ярмарку Кар’єри
13:00 – Презентація Nestle Business Services Lviv: можливості стажування та працевлаштування
14:00 – Презентація компанії ZONE3000: «It не для it-шників: Можливості для гуманітаріїв»
15:00 – Презентація компанії PwC: «Знайомство з PwC SDC».

1 грудня
11:00 – Презентація компанії EY: «Особливості стажування в компанії EY»
13:00 – Вебінар від компанії Genesis: «Старт кар’єри в продуктовій ІТ-компанії Genesis»
15:00 – Презентація навчальних програм та програм стажування Німецько-українського освітнього центру Університету

2 грудня
11:00 – Презентація можливостей стажування, практики, кар’єрних можливостей для студентів від компанії ПрАТ Концерн 

«Хлібпром»
13:00 – Презентація компанії ТОВ «Карпатнафтохім»: «Перспектива»
14:00 – Презентація компанії ПрАТ «Львівобленерго»
15:00 – Презентація «ТОВ Сільпо-Фуд»: «Сільпо для тебе»

3 грудня
11:00 – Тренінг від компанії Нестле Бізнес Сервіс Львів: «Як надавати конструктивний зворотній зв’язок»
13:00 – Презентація компанії CLARIO #ClarioPeople
15:00 – Презентація ПрАТ «Компанія ЕНЗИМ»: «Старт кар’єри в біотехнологічній компанії»

4 грудня
11:00 – Семінар від компанії Dialog Semiconductor: «GreenPAK – що це? Tools. Та як створити проєкт»
13:00 – Презентація компанії Strans



Партнери Днів кар’єри у Львівській політехніці в 
рамках проведення ХХХІІІ Ярмарку кар’єри онлайн



Кар’єрні можливості у компанії ПАТ «Фармак» 
для студентів та випускників Львівської політехніки

У Львівській політехніці відбулась онлайн-презентація «Welcome» українського виробника лікарських
засобів європейського рівня компанії ПАТ «Фармак». Докладно про діяльність компанії, розвиток,
структуру, про корпоративну культуру, про можливості в компанії – як потрапити до компанії,
професійний та кар’єрний розвиток, вертикальне та горизонтальне переміщення, постійне зовнішнє та
внутрішнє навчання, масштабні амбіційні проєкти, бенефіти та можливості працевлаштування,
стажування та проходження практики на підприємстві – розповіла фахівчиня сектору з підбору та
адаптації персоналу ПАТ «Фармак» Віталія Заболотна.

Завдяки якості та інноваціям ПАТ «Фармак» з 2010 року є лідером фармацевтичного ринку України та
найбільшим експортером лікарських засобів. Компанія провадить експортну діяльність у більш ніж 20
країнах світу, виготовляє 20 нових препаратів щорічно, 220 продуктових досьє в портфелі компанії,
більше 2500 працівників. Компанія «Фармак» відкрита до співпраці із закладами вищої освіти.
Випускники Львівської політехніки вже працюють на цьому підприємстві та проходять практичну
підготовку.

Онлайн-зустріч організували викладачі кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та
біотехнології Інституту хімії та хімічних технологій Жанна Паращин і Романна Петріна за сприяння
відділу працевлаштування та зв’язків з виробництвом Львівської політехніки.



Представниця Міського центру зайнятості розповіла 
політехнікам про особливості написання та 
презентації резюме

6 листопада 2020 року в межах співпраці між кафедрою менеджменту персоналу та
адміністрування Національного університету «Львівська політехніка» та Львівським
міським центром зайнятості відбулась онлайн-зустріч із представницею Центру Наталією Ревою.

Гостя поділилась із учасниками зустрічі
інформацією про особливості написання,
відеозйомки та презентації резюме, про
те, як зацікавити роботодавця, справити
гарне враження, щоб він зміг швидко
отримати чітке уявлення про навички,
досвід роботи і знання претендента на
робоче місце.



Студентів технічних спеціальностей Львівської 
політехніки запрошують на EY Cyber Consulting Bootcamp

Для тих, хто цікавиться ІТ і хоче спробувати себе в ІТ-консалтингу, одна з найбільших у світі міжнародних
компаній, що надають аудиторські, консультаційні, податкові та юридичні послуги, Ernst & Young розпочинає
унікальний проєкт EY Cyber Consulting Bootcamp.

EY Cyber Consulting Bootcamp – це:
• п’ять тижнів інсайтів від консультантів напряму управління інформаційними технологіями та IT-ризиками EY;
• лекції за темами: кібербезпека, концепти і ключові процеси інформаційної безпеки, керування ризиками,

провідні стандарти в галузі інформаційної безпеки, оцінка вразливостей і тестування на проникнення,
технічні засоби кібербезпеки, BCM, IT governance, Privacy, Quality Assurance тощо;

• робота в команді – всіх учасників розподілять на команди й після кожної лекції даватимуть кейс, який
потрібно буде вирішити і презентувати на наступному занятті;

• можливість отримати job offer та розпочати кар’єру в EY навіть без попереднього досвіду роботи.

Заняття відбуватимуться онлайн щовівторка та щочетверга, з 16:00, від 10 листопада до 10 грудня 2020 року.

Організатори запрошують студентів та нещодавніх випускників технічних спеціальностей за умови наявності
базових знань у напрямах інформаційної безпеки. Щоб взяти участь у буткемпі, потрібно зареєструватися до 8
листопада і пройти попередній відбір (тести з англійської та логіки).



Онлайн-лекція директора з якості T.B. Fruit UA та MD 
(Україна та Молдова) Наталії Демчишак

У Львівській політехніці відбудеться онлайн-лекція директора з якості T.B. Fruit UA та MD (Україна та
Молдова) Наталії Демчишак. Студенти матимуть можливість ознайомитися з діяльністю підприємства,
що є лідером українського ринку та провідним за потужністю виробником концентрованих соків у Європі
й отримати нові знання щодо шляхів відповідності якості виробів Т.В. Fruit світовому рівню.

До складу групи входять 7 заводів із переробки фруктів та овочів (Україна, Польща, Молдова), а також
транспортно-логістичний та інжиніринговий бізнеси. Компанія активно співпрацює з Львівською
політехнікою впродовж багатьох років у напрямі організації практики, екскурсій та працевлаштування
студентів і випускників, неодноразово брала участь у Ярмарках кар’єри, організованих відділом
працевлаштування Університету.

Онлайн-зустріч організована кафедрою технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології
Інституту хімії та хімічних технологій (викладачами Роксоланою Конечною та Жанною Паращин) і
відділом працевлаштування та зв’язків з виробництвом Львівської політехніки. Захід відбудеться в межах
навчальної практики студентів ІХХТ 9 жовтня 2020 року, початок о 12:00 та о 14:00. Для комунікації
обрано платформу Zoom.



Студентів та випускників ІХХТ запрошують на Growing together
program – річне стажування у компанії «Монделіс Україна»

Студентів IV–V курсів та випускників інженерно-технічних, технологічних, харчових та
агрономічних спеціальностей запрошують подавати заявки на «Growing together program» – річне
стажування на виробництві у компанії «Монделіс Україна», виробника «OREO», «Milka», «BelVita»,
«Барні», «TUC», «Корона», «Halls», «Dirol», «ЛЮКС» та інших улюблених брендів.

Переваги програми стажування:

• Практичний досвід роботи на виробництві з високими 
міжнародними стандартами та сучасним обладнанням.

• Стабільна заробітна плата, харчування на підприємстві, 
медичне страхування, компенсація проживання.

• Для найуспішніших учасників програми стажування –
перспективи подальшого працевлаштування у компанії.

Початок програми – 14 вересня 2020 року, тривалість – 1 рік.



Інформація для студентів та випускників кафедри ТТАЕ 
щодо працевлаштування за тристороннім договором на 
Южно-Українській АЕС 

Южно-Українська АЕС пропонує працевлаштування за тристороннім договором студентам і випускникам кафедри
теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій Львівської політехніки. Це договір, який укладається
між Закладом вищої освіти (ЗВО) – ВП ЮУАЕС – Студентом на цільову підготовку фахівця за денною формою
навчання у закладах вищої освіти України, на базі яких здійснюється підготовка магістрів у відповідній галузі знань.

Практика: проходження виробничих і переддипломної 
практик безпосередньо у ВП ЮУАЕС

Допомога: супровід підготовки дипломних проектів за 
актуальними для атомної енергетики темами

Стипендія: отримання персональної стипендії ДП «НАЕК 
«Енергоатом» за умови успішного навчання

Працевлаштування: гарантоване працевлаштування у 
ВП ЮУАЕС




