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№ Стаття Закону, на реалізацію якої 

спрямований захід 
Зміст заходу 

Термін реалізації 
заходу 

Результати 

реалізації заходу 

Відповідальні 
виконавці 

1 Ст. 4 абзац 5: Для реалізації права на вищу освіту 

особам з особливими освітніми потребами вищі 

навчальні заклади створюють їм необхідні умови 

для здобуття якісної вищої освіти 

Розробити заходи щодо створення 

необхідних умов для здобуття якісної вищої 

освіти особами з особливими освітніми 

потребами 

01.03.2015 План робіт та джерела 

фінансування 

Проректор з навчально-

виробничої роботи, проректор з 

економічних питань, колегія та 

профком студентів і аспірантів, 

дирекція студмістечка 

2 Ст. 6 Атестація здобувачів вищої освіти Внести зміни до Положення про організацію 

та проведення державної атестації студентів 

01.05.2015 Оновлене положення Проректор з науково-педагогічної 

роботи, проректор з наукової 

роботи, ЛУВНЗ 

3 Ст. 6, п. 2. абзац 2: Вищий навчальний заклад на 

підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує 

особі, яка успішно виконала освітню програму на 

певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь 

вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію 

Затвердити наказом по університету перелік 

кваліфікацій для рівнів вищої освіти 

«бакалавр» та «магістр» 

Упродовж 3-ох місяців 

після затвердження 

КМУ переліку галузей 

знань і переліку 

спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

Перелік кваліфікацій Проректори з науково-

педагогічної роботи, ЛУВНЗ, 

комісія Вченої ради університету 

з проблем навчання 

4 Ст. 6, п. 5 оприлюднення дисертацій і відгуків 

опонентів на офіційних веб-сайтах відповідних 

вищих навчальних закладів 

Розробка процедури оприлюднення 

дисертацій і відгуків опонентів на офіційному 

веб-сайті університету 

01.07.2016  Проректор з наукової роботи, ЦІЗ, 

голови спеціалізованих вчених 

рад, відділ докторантури і 

аспірантури 

5 Ст. 6, п. 6, абзац 2: Виявлення академічного плагіату 

у захищеній дисертації (науковій доповіді) є 

підставою для скасування рішення спеціалізованої 

вченої ради про присудження наукового ступеня та 

видачу відповідного диплома 

Запровадження програмних засобів 

виявлення академічного плагіату у 

дисертаціях на здобуття ступеня вищої освіти 

«доктор філософії» чи «доктор наук» 

01.07.2015 Програмні засоби 

виявлення академічного 

плагіату та нормативний 

документ 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи, проректор з наукової 

роботи, ЦІЗ 

6 Ст. 7 документи про вищу освіту (наукові ступені) Розробити взірці документів про вищу освіту 

для осіб, які:  

- здобували вищу освіту за неакредитованою 

освітньою програмою; 

- здобували вищу освіту за узгодженими між 

ВНЗ навчальними програмами, в т.ч. 

іноземними; 

- здобували вищу освіту одночасно за двома 

спеціальностями; здобували ступінь доктора 

філософії, повністю виконали освітню 

складову програми, але не захистили 

дисертацію 

 Нова форма документів 

про вищу освіту 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи, Видавництво Львівської 

політехніки 

7 Ст. 7, п. 7 Документи про вищу освіту державного 

зразка для осіб, які навчаються за державним 

замовленням, виготовляються вищими навчальними 

закладами та видаються за рахунок коштів 

державного бюджету, а для осіб, які навчаються за 

кошти фізичних або юридичних осіб, вартість 

документів про вищу освіту включається у вартість 

навчання 

Враховувати вартість виготовлення 

документів про вищу освіту при формуванні 

кошторису надання освітніх послуг 

31.12.2014 Нова форма кошторису Проректор з економічних питань 
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№ Стаття Закону, на реалізацію якої 

спрямований захід 
Зміст заходу 

Термін реалізації 
заходу 

Результати 

реалізації заходу 

Відповідальні 
виконавці 

8 Ст. 10. Стандарти вищої освіти Розробити навчальні плани за кожною 

спеціальністю відповідно до стандартів вищої 

освіти 

Впродовж 3-ох місяців 

після затвердження 

стандартів вищої освіти 

Навчальні плани 

спеціальностей 

Навчально-методичні комісії, 

відділ планування та 

моделювання навчального 

процесу, відділ докторантури і 

аспірантури 

9 Ст. 3, п. З, абзац 10 створення умов для реалізації 

випускниками вищих навчальних закладів права на 

працю, забезпечення гарантії рівних можливостей 

щодо вибору місця роботи, виду трудової діяльності 

на підприємствах, в установах та організаціях усіх 

форм власності з урахуванням здобутої вищої освіти 

та відповідно до суспільних потреб 

Створення віртуальної біржі праці для 

випускників університету із залученням 

підприємств, установ і організацій усіх форм 

власності 

 Віртуальна біржа праці Відділ працевлаштування та 

зв’язків з виробництвом, ЦІЗ 

10 Ст. 16, п. 2 Система забезпечення вищими 

навчальними закладами якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості) 

Удосконалити систему внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти та привести її у 

відповідність до вимог ст. 16 закону 

31.12.2016 Система внутрішнього 

забезпечення якості 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи, відділ забезпечення 

функціонування системи 

управління якістю освіти 

11 Ст. 21, п. 1 Галузеві експертні ради Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

Сформувати пропозиції щодо представників 

університету у складі галузевих експертних 

рад Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

30.06.2015  Директори інститутів 

12 Ст. 27, п. 7 Вищий навчальний заклад діє на підставі 

власного статуту. Статут вищого навчального 

закладу повинен містити; Ст. 55, п. 10 

Привести статут університету у відповідність 

до положень закону 

 Оновлений статут Статутна комісія університету 

13 Ст. 29, п. 3, абзац 2 Національний вищий навчальний 

заклад має право визначати норми часу навчальної 

та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних 

працівників 

Розробити та затвердити норми часу 

навчальної та іншої роботи педагогічних і 

науково-педагогічних працівників 

31.12.2014 Норми часу навчальної 

та іншої роботи 

педагогічних і науково-

педагогічних 

працівників 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи, ЛУВНЗ 

14 Ст.30, п.2. Статус дослідницького університету 

надається Кабінетом Міністрів України на 

конкурсних засадах вищому навчальному закладу 

строком на сім років відповідно до затвердженого 

Кабінетом Міністрів України Положення про 

дослідницький університет та критеріїв, що 

включають показники, приведені до кількості 

науково-педагогічних і наукових працівників 

вищого навчального закладу. 

Підготовка документів для підтвердження 

статусу дослідницького університету 

Упродовж місяця після 

утворення 

Національного агентства 

із забезпечення якості 

вищої освіти 

Подання документів до 

розгляду Національним 

агентством із 

забезпечення якості 

вищої освіти 

Перший проректор, проректор з 

наукової роботи проректори з 

науково-педагогічної роботи 

15 Ст. 29, п. 3, абзац 7 Національний вищий навчальний 

заклад має право формувати на своїй базі 

інноваційні структури різних типів 

Розробити пропозиції щодо формування в 

університеті інноваційних структур різних 

типів 

30.06.2015 Пропозиції щодо 

формування в 

університеті 

інноваційних структур 

різних типів 

Проректор з наукової роботи 

16 Ст. ЗО, п. 5, абзац 5, ст. 36, п. 2, абзац 13 

Дослідницький університет має право приймати 

остаточне рішення щодо присвоєння вчених звань 

Розробити 

нормативний документ, який регламентує 

прийняття остаточних рішень щодо 

30.06.2015 Нормативний 

документ 

Проректор з наукової роботи, 

відділ докторантури і аспірантури 



 4 

№ Стаття Закону, на реалізацію якої 

спрямований захід 
Зміст заходу 

Термін реалізації 
заходу 

Результати 

реалізації заходу 
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присвоєння вчених звань 

17 Ст. ЗО, п. 5, абзац 9 Дослідницький університет має 

право ... самостійно формувати і затверджувати 

штатний розпис науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних та інших працівників... 

Ст. 33 Структура вищого навчального закладу 

Удосконалити організаційну структуру і 

переглянути штатний розпис університету 3 

орієнтацією на підвищення якості підготовки 

Перевірити фінансово-економічну 

доцільність функціонування НКЦ і філій 

університету 

30.12.2015 Організаційна структура 

та штатний розпис 

Ректор, перший проректор, 

проектор з економічних питань, 

комісія Вченої ради з питань 

розвитку 

18 Ст. 34, п. 5, абзац 2 Керівник зобов’язаний 

оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність 

на офіційному веб-сайті вищого навчального 

закладу 

Щорічно оприлюднювати звіт ректора 

університету на офіційному веб-сайті 

університету 

Щорічно  Ректор, ЦІЗ 

19 Ст. 36, п. 2, абзац 8 Вчена рада вищого навчального 

закладу затверджує освітні програми та навчальні 

плани для кожного рівня вищої освіти та 

спеціальності 

Розробити механізм затвердження освітніх 

програм та навчальних планів Вченою радою 

університету 

30.06.2015 Механізм затвердження 

освітніх програм та 

навчальних планів 

Вченою радою 

університету 

Комісія Вченої ради з проблем 

навчання 

20 Ст. 36, п. 2, абзац 10 Вчена рада вищого навчального 

закладу затверджує зразок та порядок виготовлення 

власного документа про вищу освіту, положення про 

процедуру і підстави для його видачі випускникам, а 

також зразки, порядок виготовлення, процедуру і 

підстави для видачі випускникам спільних і 

подвійних дипломів 

Розробити Положення про документ про 

вищу освіту Львівської політехніки та 

порядок його видачі 

31.12.2015 Положення про 

документ про вищу 

освіту Львівської 

політехніки та порядок 

його видачі 

Проректори з науково-

педагогічної роботи, комісія 

Вченої ради з проблем навчання 

21 Ст. 36, п. 2, абзац 12 Вчена рада вищого навчального 

закладу оцінює науково-педагогічну діяльність 

структурних підрозділів 

Удосконалити Положення про визначення 

рейтингу кафедр Національного університету 

«Львівська політехніка» 

30.06.2015 Оновлене Положення 

про визначення рейтингу 

кафедр 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи, ЛУВНЗ 

22 Ст. 36, п. 7 У вищому навчальному закладі можуть 

бути утворені вчені ради структурних підрозділів, 

повноваження яких визначаються вченою радою 

вищого навчального закладу відповідно до статуту 

вищого навчального закладу 

Визначити повноваження, які можуть бути 

делеговані Вченою радою університету 

Вченим радам ННІ 

30.06.2015 Проект ухвали Вченої 

ради університету та 

відповідні зміни в 

нормативних 

документах університету 

Організаційна комісія Вченої ради 

університету 

23 Ст. 38, п. 1 Для вирішення поточних питань 

діяльності вищого навчального закладу 

утворюються робочі органи - ректорат, деканати, 

приймальна комісія, адміністративна рада тощо 

Розробити Положення про адміністративну 

раду університету 

30.06.2015 Положення про 

адміністративну раду 

університету 

Перший проректор, ЛУВНЗ 

24 Ст. 40 Студентське самоврядування Привести діяльність органів студентського 

самоврядування університету до вимог 

закону 

30.06.2015 Положення про 

діяльність органів 

студентського 

самоврядування 

Колегія та профком студентів і 

аспірантів 

25 Ст. 41 Наукові товариства студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Розробити Положення про наукові товариства 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих 

вчених університету 

31.12.2015 Положення про наукові 

товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і 

молодих вчених 

університету 

Проректор з наукової роботи, 

Рада молодих вчених 

університету 

26 Ст. 47, п. 2 Положення про організацію освітнього Розробити Положення про організацію 30.06.2015 Положення про Перший проректор, проректори з 
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№ Стаття Закону, на реалізацію якої 
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Термін реалізації 
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процесу затверджується вченою радою вищого 

навчального закладу відповідно до законодавства 

освітнього процесу університету організацію освітнього 

процесу університету 

науково-педагогічної роботи, 

ЛУВНЗ 

27 Ст. 48, п. 2, абзац 2 Для викладання навчальних 

дисциплін іноземною мовою вищі навчальні заклади 

утворюють окремі групи для іноземних громадян, 

осіб без громадянства, які бажають здобувати вищу 

освіту за кошти фізичних або юридичних осіб, або 

розробляють індивідуальні програми. 

Розробити Положення про викладання 

навчальних дисциплін іноземною мовою для 

іноземних громадян, осіб без громадянства, 

які бажають здобувати вищу освіту за кошти 

фізичних або юридичних осіб 

01.12.2014 Положення про 

викладання навчальних 

дисциплін іноземною 

мовою для іноземних 

громадян, осіб без 

громадянства, які 

бажають здобувати 

вищу освіту за кошти 

фізичних або юридичних 

осіб 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи, ЛУВНЗ 

28 Ст. 49 Форми навчання у вищих навчальних 

закладах 

Привести форми навчання в університеті 

відповідно до положень закону 

30.06.2015  Проректори з науково-

педагогічної роботи 

29 Ст. 55, п. 13 Особа у вищому навчальному закладі не 

може одночасно займати дві та більше посад, що 

передбачають виконання адміністративно-

управлінських функцій 

Привести у відповідність штатний формуляр 

університету до вимог п. 13 ст. 55 закону 

30.10.2014  Ректор, проректор з економічних 

питань 

30 Ст. 56, п. 2, абзац 3 Максимальне навчальне 

навантаження на одну ставку науково-педагогічного 

працівника не може перевищувати 600 годин на 

навчальний рік 

Розробити заходи щодо приведення 

максимального навчального навантаження на 

одну ставку науково-педагогічного 

працівника до 600 год. 

01.12.2014  Перший проректор, проректори з 

науково-педагогічної роботи, 

комісія Вченої ради з проблем 

навчання, відділ планування і 

моделювання навчального 

процесу 

31 Ст. 56, п. Види навчальної роботи педагогічних та 

науково-педагогічних працівників відповідно до їх 

посад встановлюються вищим навчальним закладом 

за погодженням з виборними органами первинних 

організацій профспілки (профспілковим 

представником) 

Встановити відповідність видів навчальної 

роботи педагогічних та науково-педагогічних 

працівників їхнім посадам та погодити її з 

профспілковим комітетом 

30.12.2014 Таблиця відповідності 

видів навчальної роботи 

педагогічних та науково-

педагогічних 

працівників та їхніх 

посад 

Проректори з науково-

педагогічної роботи, відділ 

кадрового забезпечення 

навчального процесу, відділ 

кадрів, профспілковий комітет 

32 Ст. 62, п. 1, абзац 15 Особи, які навчаються у вищих 

навчальних закладах, мають право на вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених 

відповідною освітньою програмою та робочим 

навчальним планом, в обсязі, що становить не менш 

як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для даного рівня вищої освіти 

В освітньо-професійних програмах та 

робочих навчальних планах передбачити 

можливість вибору студентом навчальних 

дисциплін в обсязі, що становить не менш як 

25 відсотків загальної кількості кредитів 

ЄКТС 

30.12.2014 Оновлені ОПП і робочі 

навчальні плани 

Проректори з науково-

педагогічної роботи, директори 

ННІ, завідувачі кафедр, відділ 

планування і моделювання 

навчального процесу 

33 Ст. 62, п. 4, 7 Розмір стипендіального фонду вищого 

навчального закладу повинен забезпечувати виплату 

академічних стипендій не менш як двом третинам і 

не більш як 75 відсоткам студентів денної форми 

навчання, які навчаються за кошти державного 

бюджету, без урахування осіб, які отримують 

соціальні стипендії 

При формуванні стипендіального фонду 

враховувати норми п. 4 і п. 7 ст. 62 закону 

31.12.2014  Проректор з економічних питань 

34 Ст.66 п. 1. Інтеграція наукової, науково-технічної та Удосконалення Положення про науково- 01.12.2014 Оновлене Положення Проректор з наукової роботи 
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№ Стаття Закону, на реалізацію якої 

спрямований захід 
Зміст заходу 

Термін реалізації 
заходу 

Результати 

реалізації заходу 

Відповідальні 
виконавці 

інноваційної діяльності вищих навчальних закладів і 

наукових установ Національної академії наук 

України, національних галузевих академій наук 

здійснюється з метою розроблення та виконання 

пріоритетних наукових програм, проведення 

наукових досліджень, експериментальних розробок 

тощо на засадах поєднання кадрових, фінансових, 

технічних та організаційних ресурсів відповідно до 

законодавства. 

дослідну частину університету 

35 Ст.66 п. 7: залучення вищими навчальними 

закладами наукових працівників з наукових установ 

і організацій Національної академії наук України, 

національних галузевих академій наук та науковими 

установами і організаціями академій науково-

педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів на основі трудового договору (контракту) 

для провадження освітньої і наукової діяльності, 

зокрема до підготовки аспірантів і докторантів, 

підготовки та експертизи підручників, навчальних 

посібників, освітніх програм та стандартів вищої 

освіти для забезпечення навчального процесу у 

вищій школі. 

Удосконалення Положення про науково-

навчальний центр з правами Відділення 

цільової підготовки Національного 

університету «Львівська політехніка» та 

Західного наукового центру НАН України і 

МОН України; 

Формування плану заходів щодо співпраці 

університету та установ Національної 

академії наук України, національних 

галузевих академій наук 

1.03.2015 р. Оновлене Положення 

План заходів щодо 

співпраці університету 

та установ Національної 

академії наук України, 

національних галузевих 

академій наук 

Проректор з наукової роботи, 

проректори з науково-

педагогічної роботи 

36 Ст.66, п.7: Вищий навчальний заклад, який 

провадить наукову діяльність, що має важливе 

значення для науки, економіки та виробництва, і 

хоче отримати відповідну державну підтримку, має 

право пройти державну атестацію відповідно до 

Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність». 

Підготовка документів для проходження 

державної атестації 

31.08.2015 Подання документів до 

МОН для проходження 

державної атестації та 

внесення до Державного 

реєстру наукових 

установ, яким надається 

підтримка держави 

Проректор з наукової роботи 

37 Ст. 70, п. 2, абзац 2 Власні надходження державних і 

комунальних вищих навчальних закладів 

зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, 

відкриті в територіальному органі центрального 

органу виконавчої влади у сфері казначейського 

обслуговування бюджетних коштів, або на поточні 

та/або вкладні (депозитні) рахунки установ 

державних банків 

Розглянути доцільність відкриття поточних і 

депозитних рахунків для коштів спеціального 

фонду в установах державних банків 

30.06.2015  Ректор, проректор з економічних 

питань 

38 Ст. 70, п. 3, абзац 2 Вищий навчальний заклад має 

право засновувати сталий фонд (ендавмент) 

Розглянути доцільність заснування сталого 

фонду (ендавменту) університету 

30.30.2015  Ректор, проректор з економічних 

питань 

39 Ст. 75, п. 2, абзац 9 Основними напрямами 

міжнародного співробітництва вищих навчальних 

закладів є . залучення педагогічних, науково-

педагогічних та наукових працівників іноземних 

вищих навчальних закладів для участі в 

педагогічній, науково-педагогічній та науковій 

роботі у вищих навчальних закладах України 

Розробити механізм залучення педагогічних, 

науково-педагогічних та наукових 

працівників іноземних вищих навчальних 

закладів для участі в педагогічній, науково-

педагогічній та науковій роботі університету і 

їх фінансово-матеріального забезпечення 

30.06.2015 Механізм залучення 

педагогічних, науково-

педагогічних та 

наукових працівників 

іноземних вищих 

навчальних закладів для 

участі в педагогічній, 

Перший проректор, проректор з 

науково-педагогічної роботи та 

міжнародних зв’язків, проректор з 

економічних питань, відділ 

кадрового забезпечення 

навчального процесу, відділ 

кадрів 
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№ Стаття Закону, на реалізацію якої 

спрямований захід 
Зміст заходу 

Термін реалізації 
заходу 

Результати 

реалізації заходу 

Відповідальні 
виконавці 

науково-педагогічній та 

науковій роботі 

університету і їх 

фінансово-матеріального 

забезпечення 

40 Ст. 76, п. 2, абзац 1 Основними напрямами 

зовнішньоекономічної діяльності вищого 

навчального закладу є . організація підготовки осіб з 

числа іноземних громадян до вступу у вищі 

навчальні заклади України та осіб з числа громадян 

України до навчання за кордоном 

Активізувати діяльність підготовчого 

відділення університету 3 підготовки осіб з 

числа іноземних громадян до вступу в 

університет 

30.06.2015  Проректор з науково-педагогічної 

роботи та міжнародних зв’язків 

41 Ст. 79, п. 4, абзац 4 Вищі навчальні заклади 

зобов’язані публікувати на своїх офіційних веб-

сайтах кошторис вищого навчального закладу на 

поточний рік та всі зміни до нього, звіт про 

використання та надходження коштів, інформацію 

щодо проведення тендерних процедур, штатний 

розпис на поточний рік 

Розміщувати на офіційному веб-сайті 

кошторис університету на поточний рік та всі 

зміни до нього, звіт про використання та 

надходження коштів, інформацію щодо 

проведення тендерних процедур, штатний 

розпис на поточний рік 

3 01.01.2015  Перший проректор, проректор з 

економічних питань, голова 

тендерної комісії, ЦІЗ 

42 Розділ XV п. 2 підпункт 5 та 6. Ліцензування на 

підготовку фахівців освітньо-професійного ступеня 

молодшого бакалавра 

Провести підготовчу роботу щодо 

ліцензування освітньо-професійного ступеня 

молодшого бакалавра 

31.12.2014 План робіт, ліцензійні 

справи 

Директори коледжів, керуючий 

справами 

43 Розділ XV п. 2 абзац 7. Підготовка кандидатів та 

докторів наук 

Підготувати запит в МОН України щодо 

імплементації п. 2 абзацу 7 

31.12.2014 Запит в МОН України Проректор з наукової роботи 

44 Розділ XV п. 2 абзац 17 Впорядкувати право власності на землю 31.12.2015 Земельні акти Проректор з навчально-

виробничої роботи 

45 Розділ XV п. 7 абзац 2 Відповідність освітніх 

програм 

Привести освітні програми у відповідність до 

вимог Розділу XV п. 7 абзацу 2 

31.12.2014  Проректори за науково-

педагогічної роботи 
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