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РОЗДІЛ 10. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Партнерські угоди 

Упродовж звітного періоду Університет підписав 15 угод про співпрацю. Загалом на цей 
час підписано 163 угоди з вищими навчальними закладами та установами із 39 країн світу.  
Станом на травень 2018 р. укладено три угоди про подвійне дипломування з університетами-
партнерами Польщі, Італії, Литви.

Укладені угоди протягом 2017–2018 навчального року

Країна Навчальний заклад Дата підписання

Німеччина Університет Байройт 29.05.2017 р.

Румунія Університет Сучава 20.06.2017 р.

США Університет Східної Кароліни 22.06.2017 р.

Польща Академія імені Якуба з Парадижа (Гожув Вєлькопольський)

Туреччина Юнус Емре Інститут 19.07.2017 р.

Польща Технологічний університет м. Гданськ 25.09.2017 р.

Франція Університет Версаль 28.09.2017 р.

Туреччина Університет Орду (програма Мевлана) 16.11.2017 р.

Польща Вроцлавський природничий університет 20.11.2017 р.

Греція Університет Патри 09.01.2018 р.

Польща Університет Казимира Великого в Бидгощі (УКВ), лист про наміри 15.01.2018 р.

Угорщина Будапештський університет імені Етвоша Лорана 16.04.2018 р.

Казахстан РДП “Казахський національний університет імені аль-Фараби” 29.03.2018 р.

Албанія Університет Луїджі Гуракучі м. Шкодер 03.04.2018 р.

Туреччина Університет Мармара 10.04.2018 р.
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10.2. Участь Університету 
в міжнародних освітніх проектах і програмах

№
 з/

п Назва проекту, 
програми

Країна-
партнер, ВНЗ, 
організація, 

установа Те
рм

ін
ви

ко
на

нн
я

О
бс

яг
и 

ф
ін

ан
су

 ва
нн

я
(я

ко
ю

 
ст

ор
он

ою
)

Виконавці з обох 
сторін

Очікувані результати 
та місце  

їх упровадження

1 ЄС проект Тем-
пус “Створення 
багатопро фільних 
інноваційних цен-
трів для розвитку 
віртуальних лабо-
раторій (MICVL) 
біології та меди-
цини”. 
543802-TEMPUS-
1-2013-1-UK-
TEMPUS-JPHES 
Establishment of 
Multidisciplinary 
Innovative 
Centres for the 
Development 
of Virtual 
Laboratories 
(MICVL) in 
Biology and 
Medicine

Велика 
Британія
Університет 
Вестмінстера 
(Лондон)

01
.1

2.
20

13
–3

0.
11

.2
01

7
84 744 Євро 
(ЄС)

Університет 
Вестмінстера, 
Університет Аквіли, 
Університет Західної 
Бретані, Центр наукової 
візуалізаці, Тбіліський 
державний університет 
імені Явахішвілі, 
Університет імені 
Давіта Аґмашенебелі, 
Бакинський державний 
університет, 
Азербайджанський 
медичний університет, 
Львівський 
національний 
університет імені Івана 
Франка, Одеський 
національний 
університет імені 
І. І. Мечникова

Створення міждисциплі-
нарних інноваційних 
центрів розвитку 
віртуальних 
лабораторій в біології 
та медицині (MIЦВЛ), 
які вироблятимуть 
віртуальні пакети для 
навчальних курсів

2 Реалізація 
проекту в рамках 
програми Жана 
Моне “Економіка 
у європейській 
інтеграції: 
внутрішні 
виклики та 
зовнішній вимір”

Політехніка 
Лодзька 
(Польща)

01
.0

9.
20

16
 –

31
.0

8.
20

19
 

Обсяги 
зовнішнього 
фінансування  
–  26 тис. євро 

Проект 
фінансується 
за підтримки 
Європейської 
комісії

Політехніка 
Лодзька, кафедра 
європейської інтеграції 
та міжнародного 
маркетингу. (Польща)

ЛНУ імені Івана 
Франка, факультет 
управління фінансами 
та бізнесу, кафедра 
економічної теорії
(Україна)

–  запровадження нової 
спеціалізованої дис-
ципліни для студентів-
магістрів “Економіка у 
європейській інтеграції: 
внутрішні виклики та 
зовнішній вимір”;
–  3 студентські наукові 
диспути; 
–  2 круглі столи (за 
участю представників від 
студентства, науковців, 
органів влади, бізнесу, 
громадського сектору); 
–  навчальний посібник 
“Економіка у євро-
пейській інтеграції: 
внутрішні виклики та 
зовнішній вимір”;
–  проведення заключної 
конференції про пробле-
ми дослідження та 
викладан ня економіки у 
європейській інтеграції.
Місце впровадження:  
ЛНУ імені Івана Франка, 
факультет управління 
фінансами та бізнесу
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3 Міжнародний грант 
Више градського 
навчання в межах 
навчального курсу 
“Порівняльний 
аналіз політичних 
інститутів країн 
В4 та інших країн 
ЦСЄ”. Контракт 
№ 61450033 від 
28.05.2015 р.

Міжнародний 
Више-
градський 
Фонд: 
Словаччина, 
Польща, 
Угорщина, 
Чехія 09

.2
01

5–
06

.2
01

8

10 466 Євро 
(зі сторони 
Міжнародного 
Више-
градського 
Фонду)

Проф. Романюк А. С., 
доцент Литвин В. С., 
гостьові лектори з 
Польщі та Угорщини, 
Міжнародний 
Вишеградський Фонд

Імплементація в 
навчальний процес 
студентів-магістрів 
курсу “Порівняльний 
аналіз політичних 
інститутів країн В4 та 
інших країн ЦСЄ”

4 Відкриття 
спеціалізації в 
“Центральна 
Європа впродовж 
історії: від багато-
національних 
монархій до 
Вишеградської 
співпраці”
в рамках 
магістерської 
програми
 

09
.2

01
6–

06
.2

01
9

40 000 Євро Доц. Сирота Р. Б., 
координатор програми

Перший набір на дворічну 
програму (2016/17 н. р.) –  
17 студентів. У 
навальному році взяли 
участь 10 гостьових 
лекторів Польщі, Чехії, 
Словаччини, Угорщини. 
Організовано 2 воркшопи 
за участю гостьових 
лекторів,  екскурсії  
для студентів музеями 
Львова, опубліковано 
навчальні матеріали та  
інформацію про програму 
в університетських 
виданнях. Другий набір на 
16-ти місячну програму 
(2017/18 н. р.) –  13 сту-
дентів. Окрім гостьових 
лекторів, які брали участь 
у першому запровадженні 
програми, викладання 
здійснив співробітник 
Віденського університету

5 Виставка “Europa 
– Erbe der 
Humanisten” 
“Європа – cпадок 
гуманістів”

EUNIC, Austria

20
.0

4−
27

.0
5.

 2
01

7,
 0

1.
06

−3
0.

06
20

17

Трофимук М. С., 
доцент кафедри 
української преси – 
EUNIC, Austria

Під час експозиції на 
просторих дошках 23 
країни презентуватимуть 
по дві незаслужено 
забуті особистості, які 
жили в період з XV 
до XVIII століття та 
зробили вагомий внесок 
у розбудову Європи.
Україна презентує 
Себастьяна Фабіана 
Кльоновича (прибл. 
1545–1602), автора 
першого друкованого 
твору латинською 
мовою про Україну 
(“Роксоланія”), та Івана 
Ужевича (1610–1645), 
визначного вченого 
в українському 
мовознавстві, автора 
першої граматики 
східно-слов’янської мови 
Grammatica sclavonica.
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Виставку організовує 
культурна спілка EUNIC 
Austria, яка об’єднує 
27 представлених в 
Австрії європейських 
культурних інститутів, 
а також культурних 
відділів посольств.
Місце проведення: Foyer 
der Hauptbücherei am 
Gürtel, Urban-Loritz-Platz 
2A, 1070 Wien; Haus 
der Europäischen Union, 
Wipplingerstraße 35, 1010 
Wien

6 Проект 
“Універсум” проти 
пропаганди”

За сприяння 
Фонду 
розвитку ЗМІ
Посольства 
США в Україні

бе
ре

зе
нь

 2
01

6–
бе

ре
зе

нь
 2

01
7

– Романчук О. К., доцент 
кафедри української 
преси

Введення у навчальний 
процес таких курсів:
“Стратегічні комунікації 
в умовах
інформаційно-
психологічної війни”, 
“Інформаційні війни”, 
“Соціальна
інформатика”, 
“Системний аналіз у 
журналістиці”.
У рамках проекту 
були проведені 
тематичні заходи (прес-
конференції,
зустрічі, лекції):
“Інформаційна війна 
з Росією: рецепти 
перемоги”, “Журнал 
“Універсум”
проти пропаганди в 
умовах інформаційно-
психологічної війни”,
“Перезаснування 
України в умовах 
гібридної інформаційно-
психологічної
війни”, “Книжкові війни 
проти України”

7 Проект “Школа 
інноваційного 
екологічного 
репортажу”

Freedom 
House та 
Міністерства 
закордонних 
справ Норвегії

20
16

 

Марушкіна І. І., доцент 
кафедри нових медій –
ІА “Варіанти”, 
Товариства “Зелений 
хрест”, департаменту 
екології Львівської ОДА, 
а також громадських 
організацій РМЕО 
“ЕКОСФЕРА”, Центр 
“Антикорупційна 
платформа” і Центр 
соціальних ініціатив 
“АТОМ”

У рамках проекту 
відбулись навчання 
для 45 студентів 
факультету, журналістів 
і блогерів Львівської, 
Івано-Франківської та 
Закарпатської областей, 
проведено журналістські 
розслідування та 
створено мультимедійні 
репортажі з 
використанням 
аерозйомки. 
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ІА “Варіанти” спільно 
з партнерами та за 
підтримки Freedom 
House підготували 
посібник для журналістів, 
де висвітлено екологічну 
тематику, “Як писати про 
екологію в нових медіях. 
Матеріали інноваційного 
екологічного репортажу”.
Посібник розміщено за 
адресою: https://varianty.
lviv.ua/files/dron/Posibnyk-
Eco-story-web-ed.pdf

8 Модуль Жана 
Моне 553310 
“Літні курси 
політики і права 
ЄС”

Jean Monnet 
European 
Module

20
15

–2
01

7

23.940,00 
(75,00 %)

Відповідальна особа: 
Микієвич М. М.

Круглі столи та літні 
школи (факультет 
міжнародних відносин)

9 Проект  
“Асоціація 
випускників 
ВНЗ України та 
Німеччини”

Вюрцбурзький 
університет 
імені Юліуса 
Максиміліана 20

18

DAAD Бораковський Л.А. Конференція (факультет 
іноземних мов)

Щоб стимулювати успішну проектну та грантову діяльність в Університеті, розроблено 
проект Положення “Про кращий проект із залучення коштів на розвиток Університету”, 
де передбачено процедуру преміювання осіб, що розробляють проекти, які отримали 
фінансування на розвиток нових академічних програм, наукових досліджень, розвиток 
Університету. Вчена рада Університету розгляне цей проект у травні цього року.

Університет співпрацює з Національним Еразмус+ офісом в Україні (м. Київ). Університет 
бере активну участь в усіх інформаційних днях програми Еразмус+.

10.2.1. Участь у програмі ТЕМПУС

У листопаді 2017 р. закінчилися два проекти Програми ТЕМПУС:

Тривалість Назва проекту Координатор проекту Керівник від Університету

01.12.2013–
30.11.2016

(продовжено 
до 30.11.2017)

Створення багатопрофільних 
інноваційних центрів для розвитку 
віртуальних лабораторій (MICVL) 
біології та медицини 

543802-2013-UK-JPHES- 
ESTABLISHMENT OF 
MULTIDISCIPLINARY 
INNOVATIVE CENTRES FOR THE 
DEVELOPMENT OF VIRTUAL 
LABORATORIES (MICVL) IN 
BIOLOGY AND MEDICINE

Вестмінстерський 
Університет, Велика 
Британія 

University of 
Westminster, Great 
Britain

Гнатуш Світлана Олексіївна, 
завідувач кафедри 
мікробіології біологічного 
факультету
тел. 0979271259
gnatuk88@ukr.net
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01.12.2013–
30.11.2016

(продовжено 
до 2017 р.)

Навчання альтернативному 
вирішенню суперечок як підхід до 
забезпечення прав людини

543990-2013-DE-JPCR-
TRAINING ON ALTERNATIVE 
DISPUTE RESOLUTION AS AN 
APPROACH FOR ENSURING OF 
HUMAN RIGHTS 

Потсдамський 
університет, Німеччина
 University of Potsdam, 
Germany

Луцик Василь Васильович, 
доцент кафедри 
кримінального процесу і 
криміналістики юридичного 
факультету
lukvaslviv@gmail.com
тел. 0504302863

Проектні робочі групи Університету ефективно працювали над виконанням та 
впровадженням в Університеті проектів ТЕМПУС. Учасники груп, відповідно до робочих 
планів проектів, брали участь у тренінгах і літніх школах, читали лекції у закордонних 
університетах-партнерах, виступали з доповідями-презентаціями на робочих зустрічах і 
міжнародних конференціях, підготували публікації та методичні розробки.

10.2.2. Участь у програмі “Еразмус+”

Університет бере участь у програмі Еразмус+ за такими напрямами: КА1 (Навчальна 
мобільність) та КА2 (Проекти співпраці) і проекти Жана Моне.

Реалізація проектів Жана Моне

Проекти Жана Моне мають на меті активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти 
досконалості євроінтеграційних студій, залучати вищі навчальні заклади до дослідження 
євроінтеграційних процесів і поширення ідей Об’єднаної Європи.

За звітний період факультет міжнародних відносин успішно завершив реалізацію двох 
проектів Жана Моне:

553355- EPP-
1-2014-1-UA-
-EPPJMO-
MODULE

01.09.2014 – 
31.08.2017

Ґрант: 
11.340,00 
(75,00 %)

Модуль Жана Моне: 
Субнаціональний вимір ЄС

The EU’s Subnational Dimension

Калитчак Роман, доцент кафедри 
міжнародних відносин та дипломатичної 
служби 
тел. 0980584045
kalytchak@hotmail.com

553310-EPP-
1-2014-1-UA-
EPPJMO-
MODULE

01.09.2014 – 
31.08.2017

Ґрант: 
23.940,00 
(75,00 %)

Модуль Жана Моне: Літні курси з 
Європейського права та політики 

Summer Courses in the European 
Law and Policies

Микієвич Михайло, завідувач кафедри 
європейського права  (+380322394199)
mmmedulaw@yahoo.com

На цей час Університет здійснює реалізацію ще одного проекту  Жана Моне на факультеті 
управління бізнесом і фінансами:

575241-EPP-
1-2016-1-UA-
EPPJMO-
MODULE 

Ґрант: 
26208,00 
євро

Модуль Жана Моне: “Економіка у 
європейській інтеграції: внутрішні 
виклики та зовнішній вимір”. 

The economy in European 
integration: internal challenges and 
external dimensions”

Василь Зеленко, доцент факультету 
управління бізнесом та фінансами
(+380673414688)
vasylzelenko@gmail.com
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Під час конкурсу 2018 р. на проекти Жана Моне факультет міжнародних відносин подав 
дві проектні пропозиції щодо створення мережі та кафедри Жана Моне в Університеті. 

Участь у проектах Еразмус+ КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти 

У звітному періоді відбувалася реалізація таких проектів Еразмус+ КА2 – Розвиток 
потенціалу вищої освіти: 

Тривалість Назва проекту Координатор 
проекту Керівник від Університету

15.10.2015–
14.10.2017
(продовжено до 
14.10.2018)

562013-EPP-
1-2015-1-PL-
EPPKA2-CBHE-
SP (QUAERE)

Система забезпечення якості 
освіти в Україні: розвиток на 
основі європейських стандартів і 
рекомендацій
 / Quality Assurance System in 
Ukraine: Development on the Base 
of ENQA Standards and Guidelines 
(QUAERE)

Вроцлавська 
політехніка, 
Республіка Польща 

Кухарський Віталій 
Михайлович, проректор 
Університету, +380673714371
vitaliy.kukharskyy@gmail.com

15.10.2016– 
14.10.2018

574124-EPP-
1-2016-1-DE-
EPPKA2-CBHE-JP

Удосконалення практико-
орієнтованої підготовки 
викладачів професійної освіти і 
навчання (ITE-VET) /
Improving teacher education for 
applied learning in the field of 
vocational education [ITE-VET]

Університет  
м. Констанц, 
Німеччина 

Герцюк Дмитро, декан 
факультету педагогічної 
освіти
+380972489356
dmytro_hertsyuk@ukr.net 

За результатами конкурсу 2017 р. Університет (факультет міжнародних відносин) виграв 
і розпочав реалізацію одного проекту Еразмус+ КА2 (2017–2020): 

Тривалість Назва проекту Координатор 
проекту Керівник від Університету

15.10.2017– 
14.10.2020

586281-EPP-
1-2017-1-EE-
EPPKA2-CBHE-
JP 

Переосмислення регіональних 
досліджень: Балто-Чорноморський 
зв’язок / Rethinking Regional 
Studies: The Baltic-Black Sea 
Connection.

Університет Тарту, 
м. Тарту, Естонія 

Мальський Маркіян, декан 
факультету міжнародних 
відносин 
markmalskyy@gmail.com

Університет під час цьогорічного конкурсу Еразмус+ КА2 долучився до 17 проектних 
пропозицій, які продали консорціуми Університетів-партнерів. У трьох проектах 
Університет був Координатором проекту. Ініціаторами проектів стали відділ інформаційного 
забезпечення та факультет прикладної математики та інформатики (10 проектів), факультет 
міжнародних відносин (1 проект), економічний факультет (1 проект), відділ міжнародних 
зв’язків (1 проект), юридичний факультет (1 проект), факультет педагогічної освіти  
(1 проект), географічний факультет (1 проект), факультет журналістики (1 проект). 
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Участь Університету в проектах Еразмус+КА1

Проекти Еразмус+ КА 1 передбачають академічну мобільність студентів, викладачів та 
адміністративних працівників.

За звітний період з травня 2017 до травня 2018 р. Університет долучився до низки проектів 
Еразмус+ КА1 – міжнародна кредитна мобільність, які дають змогу студентам навчатися 
впродовж семестру, викладачам – викладати в університетах-партнерах, а адміністративним 
працівникам, які дотичні до процесів інтернаціоналізації навчального процесу, проходити 
там стажування відповідно до укладених угод. Результати цьогорічного конкурсу будуть 
оприлюднені в травні-червні 2018 р. 

Університет є партнером у 49 міжінституційних угодах у рамках програми Еразмус+ 
КА1 і щосеместру пропонує нові можливості для студентів і викладачів. За звітний період 
було оновлено 8 угод, налагоджено співпрацю з 5 новими університетами.

Дані про проекти мобільності в рамках міжінституційних угод

№ 
з/п Університет-партнер Тривалість 

проекту
Мобільність  

від Університету 
Мобільність  

до Університету 

1
 

Віденський університет  
(м. Відень)

2016–2018 3 студенти, 1 викладач 2 студенти, 1 викладач

2 Зальцбурзький університет
(м. Зальцбург) 

2014–
2020/21

4 студенти,  
1 адміністративний 
працівник 

–

3 Університетський коледж 
педагогічної освіти у Відні
(м. Відень)
2016–2018

2014–
2020/21

2 студенти, 1 викладач 
і 1 адміністративний 
працівник  

4 Університетський коледж 
педагогічної освіти у Каринтії 
(м. Клагенфурт-ам-Вертерзе)

2014–
2020/21

2 студенти, 2 викладачі, 
2 адміністративні 
працівники

2 студенти, 2 викладачі, 
2 адміністративні 
працівники

5 Софійський університет Святого 
Климента Охридського (м. Софія)  

2015–2016
2016–2017
2017–2019

2 студенти, 1 викладач 
і 1 адміністративний 
працівник  

2 студенти, 1 викладач 
і 1 адміністративний 
працівник  

6 Загребський університет 
(м. Загреб)

2015–2017
2016–2021
2017–2021

10 студентів/аспірантів,   
6 викладачів,  
1 адміністративний 
працівник

2 студенти/аспіранти,  
3 викладачі

7 Карлів університет (м. Прага) 2017–2019 4 студенти/аспіранти,  
4 викладачі

8 Університет Аристотеля в 
Салоніках (м. Салоніки)  

2015–2017

2016–2018

3 студентів, 1 викладач

10 студентів, 1 викладач, 
1 адміністративний 
працівник 

2 викладачі та  
1 адміністративний 
працівник;  
2 викладачі та  
1 адміністративний 
працівник  

9 Тартуський університет (м. Тарту) 2015–2021 2 студенти, 2 викладачі 1 викладач

10 Університет Деусто (м. Більбао) 2015–2016

2016–2017

2 студенти;

5 студентів, 1 викладач 
і 2 адміністративні 
працівники 

–
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11 Університет Кадіса  
(м. Кадіс) 

2015–
2020/21

6 студентів, 1 викладач, 
1 адміністративний 
працівник 

–

12  Університет Валенсії 
(м. Валенсія) 

2016–2017/ 
2017–2018

2 студенти, 1 викладач, 
1 адміністративний 
працівник 

1 викладач

13 Університет Фоджа 
(м. Фоджа) 

2015–2021 14 студентів, 1 викладач, 
10 адміністративних 
працівників 

10 студентів,  
10 викладачів і  
10 адміністративних 
працівників

14 Болонський університет 
(м. Болонья) 

2016/2017–
2017/2018 

4 студенти, 1 викладач 3 студента, 1 викладач 

15  Університет Ка’ Фоскарі 
(м. Венеція) 

2014–2021 1 викладач –

16  Латвійський університет (м. Рига) 2015–2017 1 викладач –
17 Каунаський технологічний 

університет (м. Каунас) 
2015–2016 2 студенти, 1 викладач 2 студенти, 1 викладач 

18 Каунаський коледж/Університет 
прикладних наук (м. Каунас) 

2014–2021 2 студенти, 1 викладач 1 викладач

19 Шяуляйський університет 
(м. Шяуляй) 

2014–2021 1 студент, 1 викладач 
і 1 адміністративний 
працівник 

1 викладач і  
1 адміністративний 
працівник  

20 Університет імені Миколаса 
Ромеріса (м. Вільнюс) 

2015–2021 2 студенти, 1 викладач 
і 1 адміністративний 
працівник 

1 студент, 1 викладач 
і 1 адміністративний 
працівник  

21 Університет Гронінгена 
(м. Гронінген) 

2015–2021 8 студентів, 1 викладач 
і 1 адміністративний 
працівник 

2 студенти, 1 викладач

22 Гумбольдтський університет 
Берліна (м. Берлін) 

2016–2020 6 студентів, 2 викладачі 
і 1 адміністративний 
працівник 

3 студенти, 1 викладач 
і 4 адміністративних 
працівники 

23 Бамберзький університет Отто 
Фрідріха (м. Бамберг) 

2015–2021 10 студентів, 2 викладачі 
та 2 адміністративні 
працівники 

3 студенти, 2 викладачі 
і 2 адміністративні 
працівники

24 Університет імені Фрідріха 
Шіллера в Єні (м. Єна) 

2016–2018
2015/2016–
2017/2018

14 студентів, 2 викладачі 
та 2 адміністративних 
працівники 

3 студенти, 1 
адміністративний 
працівник 

25 Яґеллонський університет 
(м. Краків) 

2015–2017 3 студенти, 1 викладач 
і 1 адміністративний 
працівник

1 студент
4 викладачі

26 Варшавський економічний 
університет (м. Варшава) 

2016–2020 5 студентів, 1 викладач 
і 1 адміністративний 
працівник

1 студент
1 викладач

27  Опольський університет 
(м. Ополе) 

2014–2021 7 студентів, 2 викладачі 1 студент
2 викладачі

28 Гданський політехнічний 
університет (м. Гданськ) 

2015/2016–2
2016/2017–
2020/2022

2 студенти, 1 викладач, 
1 адміністративний 
працівник 

29  Варшавський університет 
(м. Варшава) 

2016–2021 2 студенти, 2 викладачі, 
1 адміністративний 
працівник

2 студенти, 2 викладачі, 
1 адміністративний 
працівник

30  Вармінсько-Мазурський 
університет (м. Ольштин)  

2016–2021 1 студент, 3 викладачі 1 викладач 

31  Лодзький технологічний 
університет (м. Лодзь) --

2014–2021

2016–2017

4 студенти, 
1 адміністративний 
працівник

1 студент, 1 викладач 

2 студенти, 1 викладач, 
1 адміністративний 
працівник 
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32 Університет прикладних наук у 
Нисі (м. Ниса) 

2014–2021 2 студенти, 4 викладачі, 
1 адміністративний 
працівник 

2 студенти, 2 викладачі 
та 1 адміністративний 
працівник

33 Зеленогурський університет 
(м. Зелена Гура) 

2015–2017 17 студентів, 1 викладач 16 студентів, 
3 викладачі

34 Жешувський університет 
(м. Жешув) 

2015–2021 2 студенти, 2 викладачі, 
2 адміністративні 
працівники

2 студенти, 2 викладачі 
та 2 адміністративних 
працівники

35 Вроцлавський університет  
(м. Вроцлав) 

2015/2016–
2016/2017

2 студенти, 1 викладач, 
1 адміністративний 
працівник

–

36 Вроцлавський економічний 
університет (м. Вроцлав, Польща)

2017–2018 4 студента/аспіранти,  
2 викладачі,  
2 адміністративні 
працівники

4 студента/аспіранти,  
2 викладачі,  
2 адміністративні 
працівники

37 Краківський педагогічний 
університет (м. Краків) 

2016–2017 1 студент –

38 Сілезький університет 
(м. Катовіце) 

2016–2018 1 викладач 1 викладач 

39 Вища школа технологій та 
економіки імені Броніслава 
Маркієвича у м. Ярослав

2014–2021

2016–2021

2 студенти, 2 викладачі, 
1 адміністративний 
працівник;
2 студенти, 3 викладачі, 
1 адміністративний 
працівник

2 викладачі,  
1 адміністративний 
працівник

40 Університет Мінью (м. Брага, 
Португалія)

2017–2019 4 студенти/ аспіранти, 
2 викладачі та 2 
адміністративні 
працівники

1 викладач

41 Університет імені Коменського 
в Братиславі (м. Братислава, 
Словаччина)

2017–2018 1 студент/аспірант, 
2 адміністративні 
працівники

1 викладач, 
1 адміністративний 
працівник

42 Люблянський університет 
(м. Любляна, Словенія)

2017–2019 2 студенти/ аспірант,  
1 викладач, 
1 адміністративний 
працівник

2 студенти, 1 викладач, 
1 адміністративний 
працівник

43 Технологічний університет 
Караденіз (м. Трабзон, Туреччина)

2014–2021 10 студентів, 3 викладачі, 
2 адміністративні 
працівники

10 студентів,  
3 викладачі,  
3 адміністративні 
працівники

44 Близькосхідний технічний 
університет (м. Анкара) 

2015–2021 5 студентів, 4 викладачі 2 студенти, 4 викладачі

45 Університет Мішкольца 
(м. Мішкольц) 

2015–2021 4 студенти, 2 викладачі, 
1 адміністративний 
працівник

4 студенти, 2 викладачі, 
1 адміністративний 
працівник

46 Університет Турку (м. Турку) 2016–2021 6 студентів, 1 викладач, 
2 адміністративні 
працівники

1 викладач, 
1 адміністративний 
працівник 

47 Університет Париж XII Валь-де-
Марн (м. Париж/Кретей) 

2014–2021 8 студентів, 1 викладач 2 студенти, 1 викладач

48 Університет Масарика (м. Брно) 2015–2017 3 студенти, 1 викладач –

49  Університет ім. Томаша Бати  
(м. Злін) 

2015–2017 7 студентів, 2 викладачі –
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Загалом від початку реалізації проектів Еразмус+ КА1 учасниками програми від 
Університету стали 360 студентів, викладачів та адміністративних працівників, з них  
239 студентів та 121 працівників університету.

За звітний період (з травня 2017 до травня 2018 р.) участь у програмі взяли 90 студентів, 
з них 58 бакалаврів, 28 магістрів і 4 аспіранти. Найбільше студентів  поїхало на навчання з 
таких факультетів: Міжнародних відносин – 24; Іноземних мов – 19; Економічного – 15. 

Дані про мобільність у рамках міжінституційних угод за 2017–2018 рр.

Найбільша кількість учасників поїхали на навчання до таких країн: Австрія – 18; 
Німеччина – 18; Польща – 14.

Водночас упродовж звітного періоду учасниками програми стали 64 працівники 
університету, з них 50 викладачів і 14 адміністративних працівників. Найбільше мобільностей 
було реалізовано на таких факультетах: 12 – Філологічний; 8 – Іноземних мов.
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Дані про мобільність у рамках міжінституційних угод  
за 2017–2018 рр. студенти ОС “бакалавр”

Дані про мобільність у рамках міжінституційних угод  
за 2017–2018 рр. студенти ОС “магістр”

Найбільша кількість мобільностей у такі країни: Польща – 21; Німеччина – 12.
У першому семестрі 2017–2018 навчального року учасниками проекту стали 42 студенти 

й аспіранти: 29 студентів бакалаврату, 11 магістрів, 2 аспіранти, а також 14 викладачів та 
адміністративних працівників.
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Дані про мобільність у рамках міжінституційних угод  
за 2017–2018 рр. аспірантів

Дані про мобільність у рамках міжінституційних угод  
за 2017–2018 рр. викладачів

У другому семестрі 2017–2018 навчального року учасниками проекту стали 48 студентів: 
29 студентів бакалаврату, 17 магістрів, 2 аспіранти, а також 28 (до 1 травня 2018 р.) викладачів 
та адміністративних працівників.
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Дані про мобільність у рамках міжінституційних угод за 2017–2018 рр.  
адміністративного персоналу

У грудні 2017 р. відділ міжнародних зв’язків напрацював новий Наказ ректора “Про 
порядок організації та проведення конкурсу за програмою Еразмус+ КА1 – індивідуальна 
навчальна кредитна мобільність” (№О-145 від 06.12.2017). В березні 2018 р. було розроблено 
Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, ґрантів і договорів у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка (№0-29 від 29.03.2018).

За звітний період співробітники відділу міжнародних зв’язків у співпраці з координа-
торами мобільності на факультетах провели 5 інформаційних зустрічей Еразмус+. У квітні 
2018 р. співробітники відділу міжнародних зв’язків разом із представниками контактного 
пункту Горизонт 2020 провели 3 інформаційні зустрічі-презентації програми Еразмус+ КА2 
та Жана Моне. 

18 квітня 2018 р. співробітники відділу міжнародних зв’язків спільно з представником 
Національного Еразмус+ офісу України взяли участь в Контактній зустрічі з Голландським 
національним агентством Erasmus + і представниками голландських університетів у місті 
Роттердам та презентували досвід організації і реалізації програми міжнародної кредитної 
мобільності Еразмус+ в нашому Університеті. 

У лютому 2018 р. закінчився термін подання заявок на проекти Еразмус+ за різними 
напрямами КА1 (до 01.02.2018), КА2 (до 08.02.2018) та Жана Моне (до 22.02.2018). 
Результати конкурсів будуть відомі у червні-серпні 2018 р. 

Участь у програмі “Mevlana”

Університет бере участь у програмі академічної мобільності “Мевлана”, яка передбачає 
обмін студентами та викладачами з вищими навчальними закладами Туреччини. Упродовж 
звітного періоду Університет підписав протоколи співпраці з двома університетами  
Туреччини, а також тривають перемовини про підписання угоди зі Стамбульським 
університетом. Цього року був оголошений перший конкурсний набір для студентів і 
викладачів до університетів Сакар’я та Сельчук. 

За звітний період професор географічного факультету Кирильчук Андрій Андрійович 
пройшов наукове стажування в університет Сельчук.
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Участь у проекті MOBIS

Університет є партнером проекту MOBIS (MOBilita’ Incoming per Studio), який фінансує 
регіон Апулія за підтримки Європейського соціального фонду. Проект має на меті сприяти 
міжкультурному, науковому й освітньому обміну, прийому на навчання впродовж семестру в 
Університеті Фоджа студентів і аспірантів із 18 університетів Китаю, України, Сербії, Грузії, 
Вірменії, Південної Кореї, Тайваню, В’єтнаму, а також створити та поліпшити мережу 
постійних контактів між університетами та між студентами. За звітний період у проекті 
MOBIS взяли участь двоє студентів нашого Університету.

Участь у стипендійній програмі МЗС Латвії

У звітний період за фінансової підтримки МЗС Латвії 5 студентів факультету міжнародних 
відносин нашого Університету разом зі студентами з Києва, Одеси та Дніпра навчалися 
впродовж одного семестру в рамках сертифікаційної програми з європейських студій у 
Латвійському університеті (м. Рига).

10.2.3. Міжнародні літні школи 

Назва 
Координатор Кількість 

учасників Країни (університети)-учасники 
Факультет/підрозділ 

ХVI Українсько-
австрійська літня школа

Філологічний 25 Австрія 

12 міжнародна літня 
школа “Українська мова та 
країнознавство”

Філологічний 18 Австрія, Іспанія, Корея, Німеччина, 
Словенія, США, Чехія, Японія 

Літня мовна школа ВМЗ 12 Канада, США
Львівська академія 
лідерства 
(Lviv Leadership Academy) 

Міжнародних відносин 33 Азербайджан, Вірменія, Естонія, 
Молдова, Киргистан, Греція, 
Сербія,  Польща, Словаччина, Чехія, 
Угорщина, Туреччина, Австрія, США 

Літня школа з математики 
та комп’ютерного 
моделювання

Прикладної математики та 
інформатики

25 Гана, Гватемала, Греція, Індія, 
Індонезія, Іран, Іспанія, Італія, 
Казахстан, Мексика, Нігерія, 
Німеччина, США, Пакистан, РП, 
Сирія

Проект “Глобальні 
партнери в освіті”

Міжнародних відносин
Іноземних мов

33
52

Перу, Чилі, Індія, Македонія, 
Мексика, США 

198 37

10.3. Прийом закордонних викладачів, науковців і студентів

Прийом закордонних викладачів, науковців і студентів є вагомим показником 
інтернаціоналізації Університету. За звітний період Університет відвідали 389 закордонних 
гостей, зокрема:  66 осіб – за прямими договорами; 24 особи – стажування; 41 особа – читання 
лекцій; 172 особи – конференції, семінари; 32 особи  –  в рамках програми  Еразмус+ тощо.

В Університеті працюють 6 іноземних лекторів-філологів зі Словенії, Німеччини, 
Австрії, Іспанії (2), Швеції та 9 викладачів із Великобританії, Китаю (2), Естонії, Італії,  
Греції, Туреччини (2), Швеції, які читають лекції студентам факультету міжнародних 
відносин, іноземних мов, філологічного факультету.
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Упродовж звітного періоду в Університеті перебували 139 студентів, з них: 88 осіб –  
проходили мовно-ознайомчу практику (Польща, Болгарія, Хорватія, Чехія); 5 осіб – 
навчання (Китай, Німеччина, Болгарія, Словаччина); стажування –  12 осіб; навчально-
наукові дослідження – 14; практика – 11 осіб; 9 осіб  – в рамках програми Еразмус+ (Австрія, 
Болгарія, Литва, Німеччина, Італія, Польща, Хорватія). 

Крім того, упродовж звітного періоду в літніх школах взяли участь 198 іноземців з 
37 країн світу.

На факультетах Університету навчається 132 іноземних студенти  (118 – денна, 14 – 
заочна форма навчання; з них: 93 – за ОС “бакалавр”,  20 – ОС “магістр”) і 6 аспірантів  із 
40 країн світу.

Динаміка іноземних студентів та аспірантів у 2013–2018 рр.

Навчальний рік Кількість іноземних студентів і аспірантів
2013–2014 95 
2014–2015 95 
2015–2016 94 
2016–2017 105 
2017–2018 132

Найбільша кількість студентів навчається з Еквадору, Буркіна Фасо, Туреччини, 
Азербайджану, Туркменістану, В’єтнаму, Марокко, Росії. За кількістю іноземних студентів 
переважає факультет міжнародних відносин, де навчається 40 іноземних студентів, на 
економічному факультеті – 19; на факультеті іноземних мов – 16; на геологічному – 9 іноземних 
студентів.

Дані про іноземних студентів, які навчаються в Університеті  
у 2017–2018 навчальному році
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10.4. Підготовка іноземних громадян  
на відділенні доуніверситетської підготовки та факультетах 

У звітному періоді на підготовчому відділенні навчається 60 слухачів, з них найбільше: 
з Китаю (20); Еквадору (5); Єгипту (5); Марокко (5); Буркіна Фасо (5); Туреччини (4) і Кореї 
(4) та ін.

Динаміка слухачів підготовчого відділення та продовження ними навчання у 2013–2018 рр.

№
з/п Роки навчання

Загальна 
кількість 
слухачів

Кількість 
слухачів, які 
продовжили 

навчання  
в ЛНУ імені  

Івана Франка

Кількість 
слухачів, які 
продовжили 

навчання в інших 
ВНЗ

Кількість слухачів 
відрахованих з різних 

причин 
(навчання не 

продовжували)

1 2013–2014 39 10 12 17
2 2014–2015 36 11 14 11
3 2015–2016 55 21 20 14
4 2017–2018 60 29 27 4

Центру міжнародної освіти спільно з деканатами факультетів треба активізувати 
профорієнтаційну роботу зі слухачами-іноземцями Університету для того, щоб слухачі-
іноземці стали студентами саме нашого Університету. 

Адміністрація Університету за звітний період звернулася з офіційними листами до послів 
Азербайджану, Вірменії, Грузії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Монголії, Індії та 
Туреччини з клопотаннями сприяти поширенню інформації серед зацікавлених абітурієнтів 
зазначених країн про можливість здобути вищу освіту саме в нашому Університеті. 
Промоційний матеріал нашого Університету за підтримки Посольства України в Туреччині 
був представлений на Євразійському саміті вищої освіти (EURIE), який відбувся 14–16 
лютого 2018 р. у Стамбулі. Відділ міжнародних зв’язків за сприянням Посольства України в 
Індії працює над поширенням промоційних матеріалів серед індійських абітурієнтів. 

10.5. Пропозиції англомовних курсів і програм в Університеті 

Важливою складовою конкурентоспроможності наших випускників і водночас ключовим 
чинником збільшення кількості студентів-іноземців у нашому Університеті є розвиток на 
всіх факультетах англомовних курсів і програм. 

У звітному періоді викладали дисципліни англійською мовою на факультетах: 

Англомовні курси і програми в Університеті у 2017–2018 навчальному році

№ Faculty Lecturer Title of the course
1 International Relations Hurniak I. L. “Economics of an Enterprise”

Kuzyk P. S.,  Pyk S. M. “Global Understanding”
Kalytchak R. H. “Subnational Dimensiom of the EU”
Krayevska O. A. “Ukrainian Integration in the European 

Educational Space”
Hurniak I. L. “Microeconomics”
Lapchuk B. Yu.  “Currency Policy”
Komarnytskyy M. M. “Multilateral Diplomacy”
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Krayevska O. A. “EU Policy in the Sphere of Tourism”
2 Mechanics and 

Mathematics
Hutik O. V. “Inverse semigroups”

Hutik O. V. “Relation theory”
3 Applied Mathematics and 

Informatics
Yashchuk Yu. O. “.NET technologies”

Vavrychuk V. H. “Java programming: from server applications to 
user interfaces”

Muzychuk Yu. A. “Basics of cryptology”
4 Electronics Fliunt O. Ye. “Low-level programming”
5 Physics Rovenchak А. А. “Physics of Bose-systems” 
6 Financial Management 

and Business
Dubyk V. Ya. 
Holynskyy Yu. O. 

“Customs and Foreign Economic Activity 
Management”

7 Economics Sokhetska A. V. “Marketing Management”

Hnatiuk R. А. “International Strategies of Economic 
Development”

Mykievych М. М., 
Baryliuk I. V.

“EU Integration Strategy: Legal and Economic 
Aspects”

Hnatyshyn М. А. “International Management”
8 Pedagogical Education Loboda V. V. “Modern Communicative Technologies in 

Education”
Ravchyna T. V. “Conflicts in Pedagogical  Activity”

9 Law Motyl’ V. I. “Legal aspects of economic relations between the 
EU and its Eastern  
European neighbors”

Boryslavska О. М. “European Constitutional Heritage: Doctrinal and 
Practical Aspects”

Kulchytska О. І. “Adaptation of the social legislation of Ukraine to 
the EU legislation”

Shkolyk А. І. “Public Service Management and EU Good 
Governance Standards”

Reshota V. V. “Cooperation with the EU on Migration, 
Refugees and Counter-Terrorism”

Mazur M. R. “EU justice and home affairs system”
Polianskyy Т. Т. “EU tax law”
Nychka B. V. “Development of the Ukrainian legislation system 

under the influence of EU legal standards”

Динаміка курсів англійською мовою у 2017–2018 рр.

№ з/п Факультет 2017 р. 2018 р.

1 Юридичний 8 8
2 Фізичний 1 1
3 Механіко-математичний – 2
4 Економічний 11 4
5 Міжнародних відносин 2 8
6 Географічний 1 –
7 Прикладної м-ки та інформатики 3 3
8 Педагогічної освіти 1 2
9 Управління фінансами та бізнесу 1 1
10 Електроніки – 1
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На жаль, на жодному факультеті немає паралельної англомовної бакалаврської та 
магістерської програм, які покликані задовольнити запити на навчання тих іноземних 
громадян, які прагнуть здобувати знання в нашому Універси теті англійською мовою. За 
звітний період ми запровадили систему заохочень, яка мала б сприяти позитивній динаміці 
створення англомовних курсів і програм. Зокрема, автори нових англомовних курсів 
отримують 50 % доплати до посадового окладу на час першого впровадження цих курсів і 
25 % – під час повторного ведення курсів. 

10.6. Нові академічні ініціативи:  
міжнародні сертифікаційні програми та курси в Університеті

За звітний період ми продовжили розвивати англомовну сертифікаційну програму з 
обчислювальної математики вищого рівня з Вюрцбурзьким університетом (Німеччина).  

На факультетах міжнародних відносин та іноземних мов для студентів різних 
спеціальностей було продовжено сертифікаційний навчальний курс “Global Understanding”, 
мета якого – поглибити знання про суспільні та культурні особливості країн і народів світу, 
удосконалити навички з міжнародної комунікації. 

10.7. Організація закордонних відряджень.  
Участь працівників і студентів у програмах міжнародних стажувань

Упродовж  звітного періоду у закордонні відрядження (до 34 країн світу) виїжджало 810 
викладачів і працівників Університету, зокрема: 142 особи – за прямими договорами; 7 –   
академічна мобільність (викладачі, працівники); 64 – у межах програми “Еразмус+”; 60 – 
наукове стажування; 34 – наукова робота; 157 – участь у конференціях, семінарах, форумах; 
24 – координаційні зустрічі; участь у проектах – 4; читання лекцій – 9 тощо. 

Також за кордон скерували 284 студенти й аспіранти: 86 осіб – навчання (кредитна 
мобільність); 14 – навчання (ступенева мобільність); 90 – в межах програми “Еразмус+”; 45 –  
практика; 10 – стажування; 39 – участь у конференціях, семінарах, форумах.

Дані про стажування викладачів у 2017–2018 навчальному році
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Багато викладачів, науковців, студентів виїжджали до університетів і наукових установ 
Польщі, Німеччини, Австрії, Італії, Болгарії, Сербії, США, Франції, Словаччини, Чорногорії, 
Китаю,  Іспанії та ін.

10.8. Перспективи розвитку 

Зважаючи на те, що наш Університет у 2019 р. буде проходити процедуру підтвердження 
національного закладу вищої освіти, головними завданнями на найближчий період є:

1) пошук партнерів, укладання угод із майбутніми університетами-партнерами на 
симетричній основі і з детальними робочими програмами обміну студентами 
та викладачами, розвитком спільних академічних ініціатив, спільних наукових 
досліджень і публікацій тощо. Нам потрібно у новому звітному періоді значно 
збільшити кількість науково-педагогічних працівників, які б не менше трьох місяців 
стажувалися, проводили навчальні заняття в іноземних закладах вищої освіти 
(наукових установах) поза межами України;

2) збільшення кількості англомовних магістерських і PhD програм в Університеті, 
розвиток магістерських програм подвійного дипломування та долучення Університету 
до провідних міжнародних університетських консорціумів. Це критично важливе 
завдання для підтвердження статусу національного закладу вищої освіти. У нас низькі 
показники середньорічної кількості іноземних громадян серед здобувачів вищої 
освіти, і зовсім невтішні показники кількості громадян – країн-членів організації 
економічного співробітництва та розвитку. Ці два показники – обов’язкові критерії 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти;

3) збільшення кількості освітніх програм, які мають міжнародну акредитацію. 
Цей показник є преміальним критерієм підтвердження статусу національного закладу 

вищої освіти. Університет має сертифікат про акредитацію спеціальності “Облік і 
оподаткування” за освітнім ступенем магістра. Акредитацію здійснено з ініціативи кафедри 
обліку і аудиту економічного факультету. Незалежні міжнародні експерти проаналізували 
навчальні програми, за якими відбувається підготовка фахівців з обліку й оподаткування і 
визнали їхню відповідність міжнародним стандартам і програмам АССА – (Association of 
Chartered Certified Accountants) – Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів. АССА – 
найавторитетніша у світі професійна асоціація бухгалтерів, яку визнано у 180 країнах світу і 
яка проводить міжнародну сертифікацію фахівців з бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів, 
менеджменту. Наявність сертифіката АССА свідчить про міжнародне визнання кваліфікації 
фахівця і значно підвищує перспективи його працевлаштування у провідних компаніях світу.

Університет має ще дві сертифікайні програми:
– сертифікаційну програму з обчислювальної математики вищого рівня з Вюрцбурзьким 

університетом (Німеччина);  
– сертифікаційний навчальний курс “Global Understanding” на факультетах міжна-

родних відносин та іноземних мов.


