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Першокурсник

ПРИСЯГА ПЕРШОКУРСНИКА
У день, коли я стаю студентом Львівського національного
університету імені Івана Франка, урочисто присягаю:
• Бути відданим Україні.
• Наполегливо і сумлінно вчитися.
• Берегти українську мову – духовний скарб нашого народу.
• Шанувати і помножувати славні традиції Університету.
• Бути гідним високого звання студента Львівського
національного університету імені Івана Франка.

Дорогі першокурсники!
Сердечно вітаю Вас зі здобуттям високого звання студента Львівського
національного університету імені Івана Франка!
Навчаючись у Львівському університеті, Ви пізнаватимете глибину
та багатогранність світу, відкриватимете для себе нові наукові обрії
та професійні перспективи. Авторитетні вчені, знані в усьому світі
професори, ініціативні молоді науковці й педагоги, яких Ви зустрінете в
Університеті, допомагатимуть Вам сповна розкрити й реалізувати свій
потенціал.
Наш Університет відкритий для людей, які не бояться самостійно
робити свій вибір та обстоювати власну думку, мають стійку систему
національних цінностей і завжди керуються у своїх вчинках сумлінням. Тут
Ви збагнете суть багатьох явищ, глибше усвідомите засадничі життєві
принципи кожної інтелігентної людини - гідність та індивідуальну й
інтелектуальну свободу.
Переконаний, що Ви добре навчатиметесь і будете гідно представляти
наш Університет в Україні та світі, продовжуючи славні традиції нашої
академічної спільноти.
Бажаю Вам безперервного самовдосконалення, натхнення для підкорення
нових наукових вершин, нездоланного оптимізму та цікавого й незабутнього
студентського життя!
Ректор						
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Володимир Мельник

АДМІНІСТРАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Ректор

Проректор з науковопедагогічної роботи

Мельник
Володимир
Петрович

Гарасим
Ярослав Іванович

тел. 260-34-02
rektor@lnu.edu.ua

тел. 239-41-46
jaroslav.harasym
@gmail.com

Перший проректор

Проректор з науковопедагогічної роботи
та соціальних питань і
розвитку

Височанський
Василь Степанович
тел. 239-43-22
vysochansky@lnu.edu.ua

Лозинський Мар’ян
Володимирович
тел. 239-45-32
m_lozynskyj@lnu.edu.ua

Проректор
з наукової роботи

Проректор з науковопедагогічної роботи
та інформатизації

Гладишевський
Роман Євгенович

Кухарський Віталій
Михайлович

тел. 255-41-00
roman.gladyshevskii
@lnu.edu.ua

тел. 239-40-40
vetaley@lnu.edu.ua

Проректор з науковопедагогічної роботи
та міжнародного
співробітництва

Проректор з
адміністративногосподарської роботи

Курляк
Василь Юрійович

Зубрицька
Марія Олексіївна

тел. 239-47-13
v.kurlyak@gmail.com

тел. 239-44-55
zubrycka@lnu.edu.ua

Студентський уряд

тел. 239-41-00

Профспілковий
комітет студентів

тел. 239-41-27

Відділ кадрів

тел. 239-45-76

Навчальнометодичний відділ

тел. 239-41-64
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Відділ з питань
платного навчання

тел. 239-47-38

Прес-центр

тел. 239-45-04

Інформаційноаналітичний і
профорієнтаційний
центр

тел. 239-41-01

Мій факультет
Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Декан
факультету

Заступники
декана

Секретар,
методист
деканату
Порадник
групи

Староста
групи
Голова
студради
факультету
Голова
профбюро
факультету
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Контакти

Викладачі
Навчальна дисципліна

Прізвище, ім’я, по батькові

Лекц.
Практ.
Лекц.
Практ.
Лекц.
Практ.
Лекц.
Практ.
Лекц.
Практ.
Лекц.
Практ.
Лекц.
Практ.
Лекц.
Практ.
Лекц.
Практ.
Лекц.
Практ.
Лекц.
Практ.
Лекц.
Практ.
Лекц.
Практ.
Лекц.
Практ.
Лекц.
Практ.
Лекц.
Практ.
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ В УНІВЕРСИТЕТІ
2. Затвердити таблицю відповідності оцінювання знань студентів за різними системами
(додається).
3. Вказану систему запровадити з 2008/2009 н. р.
при оцінюванні знань студентів за 100‑бальною шкалою.

Вчена рада Львівського національного
університету імені Івана Франка від 27 лютого 2008 р. (протокол № 21/2) “Про уніфікацію системи оцінювання знань студентів за
100-бальною шкалою” ухвалила:
1. Максимальна кількість балів при оцінюванні
знань студентів становить: за поточну успішність 50 балів, на іспиті – 50 балів.

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ЗА РІЗНИМИ СИСТЕМАМИ
Оцінка
в балах

ECTS

Визначення

90–100
81–89
71–80
61–70
51–60

А
В
С
D
Е

Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо

Екзаменаційна оцінка,
оцінка з диференційованого
заліку (національна шкала)

Залік

Відмінно
Добре

Зараховано

Задовільно

ECTS – Європейська кредитно-трансферна система

Розклад занять в Університеті
Корпуси:
вул. Університетська, 1
вул. П. Дорошенка, 33
вул. П. Дорошенка, 41
просп. Свободи, 18
вул. ген. Чупринки, 49
вул. Валова, 18
вул. Січових Стрільців, 14, 19
вул. М. Туган-Барановського, 7
вул. М. Грушевського, 4
вул. Кирила і Мефодія, 6, 8
вул. М. Драгоманова, 12, 50
вул. ген. М. Тарнавського, 107
вул. М. Коперника, 3
вул. Медової Печери, 53
вул. П. Саксаганського, 1:
1 пара – 08.30–09.50
2 пара – 10.10–11.30
3 пара – 11.50–13.10
4 пара – 13.30–14.50
5 пара – 15.05–16.25
6 пара – 16.40–18.00
7 пара – 18.10–19.30
8 пара – 19.40–21.00
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Спорткомплекс
вул. Черемшини, 31:
1 пара – 9.30–10.50
2 пара – 11.00–12.20
3 пара – 12.30–13.50
4 пара – 14.00–15.20
5 пара – 15.45–17.05
Групи спортивного
вдосконалення: з 17.15

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ІВАНА ФРАНКА
Рік заснування – 1661
Львівський національний університет імені
Івана Франка – один із найдавніших вищих
навчальних закладів Європи – уже понад три
з половиною століття творить свою історію.
Змінювалися епохи і політичний статус Галичини, а місто Львів і Університет завжди були
дійовими осередками науки та культури.
Історія Львівського університету розпочалася ще в середині XVII ст.: 20 січня 1661 р.
польський король Ян Казимир підписав
привілей, який надавав Львівській єзуїтській
колегії “гідність академії і титул університету”.
Привілей засвідчував право колегії викладати
всі тогочасні університетські дисципліни та
надавати вчені ступені. У новоствореній вищій
школі працювали два відділи – філософський
і теологічний.
Після входження Галичини до Австрійської
імперії в 1773 р. орден єзуїтів розпустили, а
Університет закрили. Невдовзі низку його підрозділів відновили в складі Університету, що
його відкрив австрійський імператор Йосиф ІІ
у 1784 р. Тоді в Університеті діяли чотири
факультети – філософський, теологічний,
правничий і медичний.
Викладачі та вихованці Університету
зробили чималий внесок у розвиток української та світової науки і культури. У Львівському університеті навчалися: один із
зачинателів нової української літератури в
Галичині, письменник М. Шашкевич, учений і педагог, етнограф і філолог, завідувач
кафедри українс ької словесності і ректор
Університету Я. Головацький, письменник,
історик і мовознавець І. Вагилевич, філософ
П. Лодій та інші.
Упродовж другої половини ХІХ ст. Університет утверджувався серед провідних вищих
навчальних закладів Австро-Угорщини, не
поступаючись за науковим рівнем і кількістю
студентів багатьом вищим школам Європи.
Серед відомих учених Львівського університету того часу, чиї імена знали далеко за його
межами, – біолог Б. Дибовський, фізик М. Смолуховський, математики Ю. Пузина, С. Банах,
географ С. Рудницький, філологи й історики
Омелян Огоновський, М. Возняк, О. Колесса,
Є. Курилович, І. Свєнціцький, К. Студинський,
І. Шараневич, правники Олександр Огоновський і С. Дністрянський.
Золотими літерами в історію Університету вписані імена його студентів: І. Франка,

Д. Вітовського, Є. Коновальця, Л. Цегельського,
А. Коцка, Л. Курбаса, В. Пачовського, Л. Лепкого, А. Крушельницького та багатьох інших, які
згодом стали відомими й видатними українськими вченими, діячами науки та культури,
військовими провідниками.
Двадцять років (1894–1914) в Університеті
працював видатний історик, автор 10-томної
“Історії України-Руси”, сотень праць із історії,
історії літератури, історіографії, джер ел о
знавс тва, Президент Української Народної
Республіки М. Грушевський.
У 20–30-х роках ХХ ст. в історію світової
науки ввійшла Львівська математична школа
С. Банаха. Широке визнання здобули праці
І. Бадіяна в галузі цитології бактерій. Далеко
за межами Польщі була відома ЛьвівськоВаршавська філософська школа, зачинатель
якої – К. Твардовський.
1939 р. Львівський університет реорганізували. На базі медичного і фармацевтичного
факультетів постав новий навчальний заклад – медичний інститут. Ліквідували теологічний факультет. На той час функціонувало
п’ять факультетів: історичний, юридичний,
філологічний, фізико-математичний, природничий. У 1940 р. Університетові надали ім’я
всесвітньо відомого українського мислителя,
письменника, вченого, перекладача, політичного та громадського діяча І. Франка, який у
70-х рр. ХІХ ст. навчався на філософському
факультеті.
Тимчасову перерву в роботі Університету спричинила Друга світова війна. Однак
уже в листопаді 1944 р. розпочався новий
навчальний рік. У повоєнні роки в Університеті навчалися видатні письменники,
мистецтвознавці та громадські діячі нашого часу, зокрема, Р. Братунь, Є. Сверстюк,
Р. Іваничук, В. Лучук, Д. Павличко, Р. Федорів,
Ірина та Ігор Калинці, В. Овсійчук. Серед
випускників Університету – академіки НАН
України О. Парасюк, І. Юхновський, Я. Підстригач, В. Панасюк, Я. Ісаєвич, І. Скрипник,
М. Бродин, Б. Пшеничний, З. Назарчук.
До 1992 р. в Університеті функціонувало
13 факультетів.
З проголошенням незалежності України
розпочався новий етап в історії Університету.
На посаду Ректора обрали професора, доктора
фізико-математичних наук І. Вакарчука. Зараз
Львівський університет є провідним вищим
8

навчальним закладом, який має 19 факультетів, 3 коледжі та Інститут післядипломної
освіти та доуніверситетської підготовки.
День 11 жовтня 1999 р. назавжди увійшов
до літопису нашого навчального закладу, коли
Указом Президента України Університетові
було надано статус національного, що стало
визнанн ям високого рівня науки й освіти у
Львівському університеті, для якого впродовж
усієї його історії працювало не одне покоління вчених і викладачів. 29 липня 2009 року
Постановою Кабінету Міністрів України № 797
Львівському національному університету імені Івана Франка надано статус самоврядного
(автономного) дослідницького національного
вищого навчального закладу. Новий статус
підвищив відповідальність за якість освіти і
стан наукового потенціалу не тільки в нашому
Університеті, а й у всій державі.
На фронтоні головного корпусу Університету є напис: “Patriae decori civibus educandis”
(“Освічені громадяни – окраса Батьківщини”). Ми всі разом – студенти, професори і
доценти, докторанти й аспіранти, асистенти
і працівники – як єдина і велика академічна
родина робимо все від нас залежне, щоб ці
крилаті слова наповнювалися реальним змістом, а наш Університет, як і сотні років тому,
був джерелом освіти громадян, гідних своєї
Батьківщини.
В Університеті працює висококваліфікований
колектив науково-педагогічних працівників.
Головна форма підготовки наукових і науковопедагогічних кадрів – аспірантура, у якій готують
фахівців із 30 спеціальностей гуманітарного
та природничого профілів. Діє 19 спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських і
докторських дис ерт ац ій зі 39 спеціальностей.
У структуру науково-дослідної частини Університету входять 17 науково-дослідних лабораторій,
7 інститутів (Інститут франкознавства, Інститут
славістики, Інститут літературознавчих студій,
Інститут європейської інтеграції, Інститут історичних досліджень, Інститут археології, Інститут
екології масової інформації), 6 музеїв, Астроно-

мічна обсерваторія, Ботанічний сад. Важливий
науковий підрозділ Університету – Наукова
бібліотека, одна з найдавніших книгозбірень
України, яка у 2008 р. відсвяткувала 400-річний
ювілей. В Університеті працює 23 всесвітньо
відомих наукових шкіл, виходять друком 46 наукових журналів.
Університет тісно співпрацює із загальноосвітніми навчальними закладами. За останні
десятиліття Львівський національний університет імені Івана Франка став одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України,
налагодив активну співпрацю із багатьма університетами та науковими установами світу і здобув
високий міжнародний авторитет.
16 вересня 2011 року Львівський національний університет імені Івана Франка приєднався
до Magna Charta Universitatum – Великої хартії
університетів.
У 2011 році відбулися урочистості з нагоди
350-літнього ювілею Львівського університету.
Підготовлено видання Енциклопедії Львівського
університету, випущено ювілейні монету та медаль.
У 2014 році Університет очолив професор,
доктор філософських наук В. Мельник. У всі часи
у Львівському університеті були зосереджені
найкращі наукові сили, які відкривали молодим
людям таємниці фундаментальних знань, генерували новаторські ідеї. Це – талановиті вчені,
відомі політики, культурні та громадські діячі,
які своєю працею, науковими досягненнями прославили наш Університет і Україну на весь світ.
У 2014 році минуло 230 років від дня відновлення діяльності Університету. Упродовж
2015 року академічна спільнота вшановувала150-річчя від дня народження Митрополита
Андрея Шептицького. У 2016 році виповнюється
160 років від дня народження Івана Франка.
З нагоди цих ювілеїв в Університеті відбувається низка культурно-мистецьких та наукових
заходів.
Адреса: вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000
Докладніше – на веб-сторінці: www.lnu.edu.ua
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Наукова бібліотека Університету
Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка є найстарішою серед бібліотек вищих навчальних
закладів України – заснована 1608 року при
Львівському єзуїтському колегіумі, якому у
1661 р. було надано титул університету.
Універсальні за змістом фонди – понад
3 млн. одиниць зберігання – є цінним зібранням української та іноземної наукової,
навчальної, художньої літератури.

До послуг читачів – ресурси відкритих електронних архівів “Антропос” (гуманітарні
науки) та “Еврика” (природничі та точні науки), віртуальний читальний зал навчальної
літератури у мережі WI-FI Наукової бібліотеки.
Читачі Наукової бібліотеки отримують доступ до вітчизняних і світових електронних
ресурсів. Зокрема, найбільшою популярністю
серед студентів користується база найновіших електронних підручників видавництва

Фонд рукописних, стародрукованих та
рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка Наукової
бібліотеки внесений до Державного реєстру
наукових об’єктів, що становлять національне
надбання.
Наукова бібліотека передплачує українські
та закордонні періодичні видання, відповідно
до профілю діяльності Університету, підтримує книгообмін із провідними бібліотеками,
науково-дослідними установами, вищими
навчальними закладами України та багатьох
країн світу. Щороку Наукова бібліотека обслуговує майже 50 тис. читачів, яким видає у
користування понад 800 тис. книг. Окрім того,
читачам забезпечений доступ до бібліотеки
“Французького альянсу” у Львові.
Автоматизована бібліотечна система
“ГАЛС” інтегрована в загальноуніверситетське інформаційне середовище. Найцінніші
документи переводять в електронну форму.

“Центр навчальної літератури”. До того ж, до
послуг читачів бібліотеки – електронний архів
періодичних видань “LIBRARIA”, а також віртуальний каталог ретроспективної періодики
“ACTA DIURNA”.

Як стати читачем
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ?
Наукова бібліотека обслуговує читачів за
“єдиним читацьким квитком”. Читацький квиток – документ, що дає право користуватися
всіма абонементами (студентам і працівникам
нашого Університету) та читальними залами
бібліотеки.
Пластиковий читацький квиток можна
замовити у пункті реєстрації (вул. М. Драгоманова, 17) на підставі поданих документів
(паспорт та студентський / аспірантський квиток / службове посвідчення). Під час запису
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необхідно ознайомитися з Правилами користування Науковою бібліотекою та особистим підписом підтвердити зобов’язання
виконувати їх.
Користувач, який втратив читацький
квиток, отримує дублікат після подання
заяви про його втрату та підписання обхідного листа. Втрата читацького квитка
не знімає відповідальності за літературу,
отриману на його підставі.
Підручники й навчальні посібники видають студентам у бібліотеках факультетів
на семестр або навчальний рік.
На час літніх канікул студенти зобо
в’язані здати отриману літературу.
Вибуваючи з Університету, користувачі
зобов’язані повернути всі книги і документи та підписати обхідний лист.

ДЕ ЗНАЙТИ І ЗАМОВИТИ
КНИГУ?
Для пошуку потрібної літератури користувачі можуть звертатися до:
а) електронного каталогу (надходження
літератури з 1991 p.), доступного також у
мережі Інтернет;
б) карткових каталогів (вул. М. Драгоманова, 5; вул. М. Драгоманова, 17):
• алфавітного каталогу книг;
• алфавітного каталогу періодики;
• алфавітного каталогу літератури іноземними мовами;
• алфавітного каталогу видань до 1941 р.;
• систематичних каталогів (кирилиця,
латинка).
в) електронних ресурсів (“Антропос”,
“Еврика”, віртуальний читальний зал тощо).
Про нові надходження до бібліотеки
можна дізнатися на сайті Наукової бібліотеки (library.lnu.edu.ua/bibl/), на виставках
нових надходжень у відділі комплектування (вул. М. Драгоманова, 17; 3 поверх), у
читальних залах, абонементах та під час
презентацій.
Якщо у користувача виникнуть труднощі в пошуку необхідних документів, можна
звернутися за допомогою до чергового
біля каталогів або скористатися послугами науково-бібліог раф ічн ого відділу
(вул. М. Драгоманова, 5; 3 поверх).

ДЕ ОБСЛУГОВУЮТЬ ЧИТАЧІВ?
• Читальні зали (вул. М. Драгоманова, 5;
вул. М. Драгоманова, 17): щоденно: 9.00–20.00;
субота – 11.00–20.00; вихідний – неділя.
• Абонемент (вул. М. Драгоманова, 5): щоденно:
9.00–19.00; субота: 9.00–15.00; вихідний – неділя.
• Читальний зал науково-бібліографічного
відділу (вул. М. Драгоманова, 5): щоденно:
10.00–18.00; вихідний – субота, неділя.
• Читальний зал відділу рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка (вул. М. Драгоманова, 17): щоденно:
10.00–17.00; вихідні – субота, неділя.
• Кабінет бібліотекознавства (вул. М. Драгоманова, 17): щоденно: 10.00–17.00; вихідні –
субота, неділя.

Факультетські бібліотеки:
понеділок – п’ятниця 10.00 – 18.00:
• географічного факультету – вул. П. Дорошенка, 41
• гуманітарних факультетів – вул. С. Крушельницької, 5
• економічного факультету – проспект Свободи, 5
• факультету журналістики – вул. Чупринки, 49
• факультету міжнародних відносин – вул. Університетська, 1
• природничих факультетів – вул. М. Грушевського, 4
• фізичного факультету – вул. М. Драгоманова, 12
• хімічного факультету – вул. Кирила і Мефодія, 8
• юридичного факультету – вул. Січових Стрільців, 14
• математичних факультетів – вул. Університетська, 1
• управління фінансами і бізнесу, вул. М. Коперника, 3

Бібліотеки студентських
гуртожитків:
№2 – понеділок, середа п’ятниця: з 16.00–20.00
вівторок, четвер: з 12.00 – 16.00
№3 – понеділок, середа, п’ятниця: з 12.00– 16.00
вівторок, четвер: з 16.00 – 20.00
№4 – понеділок – четвер: з 16.30 – 20.30
п’ятниця: з 15.00 – 19.00
вихідні – субота, неділя
Контактні телефони:
239-47-54 – приймальня директора,
239-44-85 – відділ обслуговування,
239-47-03 – абонемент.
Веб-сторінка: library.lnu.edu.ua/bibl/
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ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ

(витяг зі Статуту Львівського національного університету імені Івана Франка)

34.1.22. Безкоштовне користування в Університеті бібліотеками, інформаційними
фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів
Університету;
34.1.23. Отримання матеріальної допомоги
відповідно до законодавства України.
34.4. Обов’язками осіб, які навчаються в
Університеті є:
34.4.1. Дотримування законів України, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку
Університету, етичних норм;
34.4.2. Виконання графіку навчального процесу та вимог навчального плану. Систематичне оволодіння знаннями, практичними
навичками, професійною майстерністю та
підвищення загального культурного рівня;
34.4.3. Своєчасне інформування деканату
про неможливість відвідувати заняття з
поважних причин;
35. Особи, які навчаються в Університеті,
можуть бути відраховані з Університету за:
35.1. Власним бажанням;
35.2. Невиконання вимог навчального плану
та графіку навчального процесу, невідвідування занять без поважних причин, академічну неуспішність (не складено іспити
та заліки впродовж сесії);
35.3. Перебування в навчальному корпусі,
бібліотеці, гуртожитку або інших публічних місцях в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;
35.4. Обвинувальним вироком суду, що вступив в законну силу;
35.5. Негідну поведінку, грубе порушення
навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку Університету (за
погодженням із профспілковою організацією студентів);
35.6. Станом здоров’я на підставі висновку
ЛКК;
35.7. Умови переведення до іншого вищого
навчального закладу;
35.8. Невиконання умов договору (кон
тракту);
35.9. Одержання незадовільної оцінки на
державному іспиті, захисті дипломної,
магістерської чи іншої випускної роботи;
35.10. Неявку на державний іспит або на захист дипломної, магістерської чи іншої випускної роботи в період роботи Державної
екзаменаційної комісії.

33. Учасниками навчально-виховного процесу Університету є: педагогічні і науково-педагогічні працівники; особи, які
навчаються в Університеті; працівники
Університету (категорійні спеціалісти,
старші лаборанти завідувачі навчальними
лабораторіями, методисти та інші).
34. Права осіб, які навчаються в Університеті.
34.1. Особи, які навчаються в Університеті,
мають право на:
34.1.7. Перерву у навчанні (академічну відпустку) у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального
плану (за станом здоров’я, призовом на
строкову військову службу, навчанням чи
стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо).
34.1.8. Поновлення на навчання під час канікул та переведення до іншого навчального
закладу.
34.1.9. Безпечні та нешкідливі умови навчання і побуту.
34.1.10. Переведення на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань чи на
іншу спеціальність у межах одного напряму підготовки.
34.1.11. Трудову діяльність у позанавчальний час.
34.1.12. Участь в об’єднаннях громадян.
34.1.13. Вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки
та робочим навчальним планом.
34.1.14. Участь у формуванні індивідуального
навчального плану.
34.1.15. Моральне або матеріальне заохочення за успіхи в навчанні й активну участь у
науково-дослідній і громадсько-корисній
роботі.
34.1.18. Користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, лікувально-оздоровчою
базами Університету, а також відповідними
приміщеннями для проведення культурнопросвітницьких заходів.
34.1.19. Участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, олімпіадах,
конкурсах; представлення своїх робіт для
публікації.
34.1.20. Участь в обговоренні та вирішенні
питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи,
призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення.
34.1.21. Внесення пропозицій щодо умов
оплати за навчання.
12

Наукові об’єкти Університету –
національне надбання України
• Фонд рукописних, стародрукованих
і рідкісних книг Наукової бібліотеки
Університету (бібліотека створена
1608 р.). Веб-сторінка: www.lnu.edu.
ua/Subdivisions/PROPERTY/biblio/
biblio_ukr.htm
• Науково-дослідний комплекс апаратури для вивчення штучних неб е с н и х т і л бл и ж н ь о г о к о с м о с у
Астрономічної обсерваторії Університету (обсерваторія створена
1769 р.). Веб-сторінка: www.lnu.edu.
ua/Subdivisions/PROPERTY/astro/
astro_ukr.htm
• Гербарій (створений 1783 р.). Вебсторінка: bioweb.lnu.edu.ua/herbarium/

• Колекція тропічних і субтропічних
рослин Ботанічного саду (Ботсад
створений 1852 р.). Веб-сторінка:
bioweb.lnu.edu.ua/botsad/
• Наукові фонди та музейна експозиція
Зоологічного музею (музей створений 1823 р.). Веб-сторінка: zoomus.
lviv.ua/
• Колекція культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків
(створена 1995 р.). Веб-сторінка:
lv-microbcollect.lviv.ua/
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Університет підтримує партнерські зв’язки
на основі угод про співпрацю із 130 навчальними закладами й установами 60 країн світу.
Щороку понад 400 студентів відряджають за
кордон на навчання, стажування, мовноознайомлювальну практику, для участі у семінарах
і конференціях, літніх школах тощо. Найбільше закордонних відряджень припадає на
факультети: географічний, іноземних мов,
історичний, міжнародних відносин, філологічний. Серед студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах Великої Британії,
Німеччини, Польщі, США, Швеції, більшість
із факультетів іноземних мов і міжнародних
відносин. Студенти факультетів географічного,
історичного, філологічного і міжнародних відносин проходять навчальні практики в Польщі,
Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччині та Австрії.
Університет є учасником програми “Еразмус +”, у рамках якого 60 студентів навчаються
впродовж року у провідних європейських
університетах. Університет посів перше місце
серед українських університетів за кількістю
успішних заявок та кількістю місць академічного обміну програми Еразмус+.
У березні цього року Університет долучився до Програми академічної мобільності
“Mevlana”, що передбачає академічний обмін
з Університетом м. Сельчук і Агрійським університетом імені Ібрагіма Чечена.
Університет є співвиконавцем 60 міжнародних грантів, наукових та освітніх проектів
і програм.
За фінансової підтримки Міжнародного
Вишеградського Фонду в Університеті стартує
магістерська програма з історії «Центральна
Європа впродовж історії: від багатонаціональних монархій до Вишеградської співпраці». Студенти-історики тепер зможуть безпосередньо в
Університеті слухати лекції найкращих учених
із Польщі, Словаччини, Угорщини та Чеської
Республіки, відвідувати їхні семінари та готувати свої наукові роботи під їхнім керівництвом.
ЛНУ ім. Івана Франка реалізовує англомовну сертифікаційну програму з обчислювальної математики вищого рівня з Вюрцбурзьким
університетом (Німеччина), а з Університетом
Л’Аквіла (Італія) - спільну магістерську програму «InterMaths». Програма передбачає
дворічне навчання у магістратурі із взаємним
зарахуванням отриманих кредитів.
На факультеті міжнародних відносин
для студентів різних спеціальностей було
запроваджено навчальний курс «Global
Understanding», метою якого є поглиблення
знань про суспільні та культурні особливості

країн і народів світу й удосконалення навичок
із міжнародної комунікації.
У 2014 р. Університет (факультет міжнародних відносин) виграв 2 проекти Жана
Моне: “Літні курси з Європейського права та
політики” та “ Субнаціональний вимір ЄС”.
Проекти мають на меті залучати студентів до
дослідження євроінтеграційних процесів та
поширення ідей Об’єднаної Європи.
Цього року Університет (факультет управління фінансами та бізнесу) виграв проект
Жана Моне “Economics in European integration:
internal challenges and External Dimension”.
Проект має на меті залучати студентів до
дослідження євроінтеграційних процесів та
поширення ідей Об’єднаної Європи.
Щороку в Університеті працюють іноземні
лектори-мовники із Австрії, Італії, Іспанії, Німеччини, Швеції, Японії, Македонії, Польщі,
Чехії, Естонії, Хорватії. Студенти Університету мають можливість вивчати 30 іноземних
мов. В Університеті вивчають усі слов’янські
мови. Багато випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах США,
Польщі, Німеччини, Австрії, Великобританії,
Франції, Нідерландів, Канади, Швейцарії,
Швеції, Японії. Найкращі студенти Університету отримують іменні стипендії закордонних
меценатів:, Анни і Теодора Беш “Калина” (Канада), родини Лозинських, COSBILD (Канада),
імені Дмитра та Стефанії Куп’яків (Канада),
Фонд імені Голембів (Канада). В Університеті
функціонують Українсько- Австрійське бюро
кооперації в освіті, науці та культурі, Центр
іспаністики, Британський центр, Центр італійської мови і культури, Центр країн Північної
Європи, Центр Центр Американських Студій,
Центр грецької мови і культури ім. Арсен ія
Еласонського. Центри мають сучасне аудіо- та
відеообладнання, бібліотеки, де працівники
та студенти Університету користуються науковою та методичною літературою, періодикою, вивчають мови. Центри щороку надають
стипендії для навчання і стажування за кордоном. Упродовж року у відділ міжнародних
зв’язків надходить інформація про студентські
програми, в яких можуть брати участь наші
студенти.
За детальною інформацією звертайтеся
у відділ міжнародних зв’язків за адресою:
вул. Університетська, 1, ауд. 209
Тел.: 239-41-15
E-mail: vmz@lnu.edu.ua
Веб-сторінки: international.lnu.edu.ua
та www.facebook.com/ifnul.international/
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Інформаційний центр ЄС

Австрійський центр.
Представництво OEAD у Львові

В інформаційному центрі можна скористатися можливістю доступу до електронних
баз даних, які містять офіційні документи,
прийняті Європейською Комісією, Європейським Парламентом та іншими установами
ЄС. Крім того, на базі інформаційного центру
ЄС регулярно проводять заходи для студентів
і викладачів із найбільш актуальних питань
щодо діяльності Європейського Союзу, його
відносин з Україною, презентації освітніх
програм ЄС для студентів і молодих науковців.
Користуватись матеріалами Центру можуть
усі охочі. Представники інформаційного
центру ЄС нададуть всю необхідну допомогу
в пошуку матеріалів і наданні необхідної
інформації.
Чекаємо на вас за адресою:
вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 203
Е-mail: eui.lviv@gmail.com
Тел.: 239-46-56

Основні завдання представництва:
• сприяти тривалій двосторонній співпраці
між Україною та Австрією;
• координувати роботу австрійських лекторів,
які працюють в українських університетах;
• надавати консультації та інформацію про
стипендії в Австрії для науковців, аспірантів
і студентів (OEAD-стипендії);
• інформувати про мовні курси в Австрії та
Австрійський державний диплом із німецької мови (OSD).
Адреса: вул. Університетська, 1, ауд. 240
Тел./факс: 261-59-76. Тел.: 239-44-21
E-mail: oek@lnu.edu.ua
Веб-сторінка: www.oead.at, www.grants.at

Центр німецької мови
Центр німецької мови засновано 2001 року
відповідно до угоди про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка і Ґете-Інститутом в Україні (Київ).
Центр запрошує студентів і всіх зацікавлених (віком від 15 років) на курси вивчення та
поглиблення знань з німецької мови.
Пропонуємо курси німецької мови всіх
рівнів складності (А1, А2, В1, В2, С1, С2) відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій
з мовної освіти.
Рівень володіння мовою майбутніх слухачів курсів визначаємо на основі тестування,
запропонованого Ґете-Інститутом.
Заняття відбуваються тричі на тиждень з
18:10 до 20:10 у невимушеній атмосфері та
стають для слухачів приємним доповненням
навчального часу та робочого дня. Заняття проводять викладачі кафедри німецької
філології, які постійно вдосконалюють свої
вміння на тренінгах у Ґете-Інституті в Україні
та за кордоном.
У Центрі німецької мови охочі можуть
складати іспити на міжнародний сертифікат
Ґете-Інституту А2, B1 B2, С1.
Докладнішу інформацію можна отримати
за адресою:
вул. Університетська, 1, ауд. 425, 427
Тел.: 239-47-67. Факс: 239-46-29
Е-mail: lwiw@slz.org.ua

Центр Американських Студій
Центр американських студій було відкрито
у 2014 р. з метою організації та координації тематичної наукової, освітньої й інформаційної
діяльності професорсько-викладацького складу і студентства, зокрема, він відповідальний
за методологічне забезпечення спеціалізації
з американських студій. У 2011 р. на факультеті міжнародних відносин було офіційно
впроваджено магістерську спеціалізацію з
американознавства «Американські студії». Її
метою є забезпечити сучасне, інклюзивне,
когерентне та багатоаспектне вивчення Сполучених Штатів Америки, поглибити вивчення
ключових аспектів їхнього внутрішньополітичного життя і зовнішньополітичної діяльності, сприяти більш глибокому та водночас
критичному осмисленню значимості ролі цієї
держави як на регіональному, так і глобальному рівнях. Окремим чинником динамічності
розвитку спеціалізації є необхідність забезпечення більш ефективного, інтенсивного та
всебічного співробітництва нашої держави з
Сполученими Штатами Америки з огляду на
виклики сьогодення.
Адреса: вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 206
Веб-сторінка: http://intrel.lnu.edu.ua/
laboratory/tsentr-amerykanskyh-studij
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національної освіти та релігії Греції учитель
вищої категорії А. Зорбас. Усі викладачі мають
вищу фахову освіту, викладають на факультеті
іноземних мов і неодноразово підвищували
кваліфікацію в університетах Греції.
Курси готують слухачів до складання:
• іспитів на Міжнародний сертифікат зі знання грецької мови, який визнається в усьому
світі і є підтвердженням рівня (Б, В, Г, Д) володіння грецькою мовою, а також до участі у:
• Всеукраїнській студентській олімпіаді з
грецької мови;
• Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з грецької мови та літератури;
• Всеукраїнському конкурсі художніх перекладів із грецької мови.
Після закінчення курсів видають сертифікат. Заняття проводять двічі на тиждень у
зручний для слухачів час. Курси починаються
кожного навчального року.
Центр тісно співпрацює з університетами
Греції:
• Національним Афінським університетом
ім. Каподістрії (договір про співпрацю
2002 р.)
• Салоніцьким університетом ім. Аристотеля
(договір про співпрацю 1999 р.).
Серед слухачів курсів щороку проводимо
конкурс для отримання стипендій на навчання в університетах Греції.
За докладнішою інформацією звертайтеся
на факультет іноземних мов за адресою:

Центр англомовної
академічної комунікації
Центр англомовної академічної комунікації ‒ відкритий ресурс осередку регіонального
рівня для викладачів, науковців та студентів
у Львівському національному університеті
імені Івана Франка (2006). Його метою є популяризація навчання англомовної науковоосвітньої комунікації та надання допомоги у
вигляді консультацій, семінарів, тренінгів та
дистанційних курсів студентам та науковцям,
зацікавленим в оволодінні навиками науковоакадемічного спілкування англійською мовою.
Завдання центру:
• проводити тестування рівня знань англійської мови;
• консультувати з питань підготовки до складання тесту англійської мови В2;
• організовувати семінари, тренінги, дистанційні курси з написання і публікації статей
в міжнародних журналах;
• розробляти курси англомовного науковоакадемічного письма для студентів та аспірантів університету;
• реалізовувати дослідницькі проекти з проблем англомовної академічної комунікації;
• проводити науково-методичні конференції
різного рівня, ділитися набутим досвідом
із іншими українськими закладами вищої
освіти;
• просувати ідеї навчання та дослідження
академічних навиків і вмінь на різних адміністративних рівнях університету.
За докладнішою інформацією звертаєтеся
на факультет іноземних мов за адресою:
вул. Університетська 1, ауд. 237
Тел.: 239-46-37
Email: ceaw@lnu.edu.ua
Веб-сторінка:
http://centres.lnu.edu.ua/ceaw/

вул. Університетська, 1, ауд. 432
Тел.: 239-41-38

Центр іспаністики
Основні завдання центру:
• сприяти тривалій двосторонній співпраці
між Україною та Аргентиною, Іспанією,
Мексикою;
• надавати консультації та інформацію про
стипендії в Іспанії та країнах Латинської
Америки;
• інформувати про мовні курси в Іспанії
(DELE).
Бібліотека Центру іспаністики налічує
близько тисячі підручників, словників, довідкової літератури та творів іспанських і
латиноамериканських авторів.
Центр активно співпрацює з Посольствами
Аргентини, Іспанії та Мексики. Для студентів
організовують щорічний літній відпочинок
у Барселоні.

Центр грецької мови
та культури
імені Арсенія Еласонського
Центр грецької мови та культури імені Арсенія Еласонського при Університеті запрошує
студентів та всіх охочих на дворівневі мовні
курси вивчення грецької мови (початковий
рівень – два семестри, середній – чотири).
При центрі на базі Інституту післядипломної
освіти працює відряджений Міністерством
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При Центрі іспаністики діє Школа аргентинського танго, а також проводяться Тижні
латиноамериканського й іспанського кіно.
Запрошуємо всіх зацікавлених до нашого
центру.

ціонального університету імені Івана Франка, Національного університету “Львівська
політехніка”, Національного лісотехнічного
університету України, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) беруть активну
участь у конференціях і семінарах цієї програми. Програму реалізовують за підтримки
Шведського інституту.
Усіх зацікавлених у вивченні шведської
та норвезької мов запрошуємо до нашого
центру.

Адреса: вул. Університетська, 1, ауд. 422

Центр італійської мови
і культури
Центр італійської мови і культури пропонує курси з вивчення і поглиблення знань з
італійської мови і культури. Повний курс навчання триває 5 семестрів і поділений на такі
рівні: базовий А1, А2; середній В1, В2; середній
вищий С1.
Після закінчення повного курсу слухачі,
які успішно складають письмовий та усний іспити, отримують Сертифікат про рівень знань
мови (рівень С1).
Центр також проводить рівневі міжнародні
іспити за програмою PLIDA (Progetto Lingua
Italiana Dante Alighieri) та підготовку до їх
складання.
За стипендіями МЗС Італії студенти, науковці та викладачі Університету мають змогу
навчатися в університетах Італії.
Набір на курси триває з 1-15 вересня
2016 р. За детальнішою інформацією звертатися у Центр італійської мови і культури.
Адреса: вул. Університетська, 1, ауд. 339
Тел./факс: 239-44-22
E-mail: centro@lnu.edu.ua
Веб-сторінка: www.lnu.edu.ua/italcentr

Адреса: вул. Університетська, 1, ауд. 238а
Тел.: 239-44-53

Центр вивчення турецької
мови та літератури
Основною метою діяльності Центру є
популяризація турецької культури в Україні,
сприяння вивченню турецької мови, збагачення знань соціального, культурного на
наукового життя сучасної Туреччини.
Центр оснащено найсучаснішим мультимедійним обладнанням, що сприятиме навчанню студентів, а відтак і вихованню нового
покоління молоді, яке поглибить культурні
стосунки між Україною та Туреччиною, братиме активну участь у збереженні та дослідженні
спільної культурної спадщини, що є на землях
Західної України.
Провідними завданнями Центру є:
• організація і реалізація спільних турецькоукраїнських освітніх програм;
• підтримка і проведення в Україні наукових
досліджень з турецької мови, літератури,
історії та культури турецького народу;
• організація лекцій, тематичних зустрічей,
наукових симпозіумів, конференцій, які
передбачають популяризацію дослідження
турецької культури серед представників широкої громадськості та наукових кіл України;
• участь у здійсненні міжнародного співробітництва відповідно до угод між Львівським
національним університетом імені Івана
Франка та відповідними науково-дослідними установами Туреччини.
Інформаційна робота Центру передбачає
збір матеріалів та поширення інформації про
сучасне життя Туреччини серед українських
науковців, викладачів, студентів та усіх, хто
цікавиться різнобічними аспектами життя
сусідньої країни.

Центр країн Північної Європи
Центр тісно співпрацює з посольствами
країн Північної Європи – Норвегії, Швеції,
Данії, Фінляндії, які забезпечують його необхідною літературою, підручниками, відео- та
аудіоматеріалами. На факультеті міжнародних
відносин Університету за сприяння центру
викладають норвезьку та шведську мови. У
центрі виконують спеціальні переклади зі
скандинавських мов, окрім фінської. Також
Центр країн Північної Європи є координатором міжнародної екологічної програми
“Балтійський університет”, засновник якої –
університет у м. Упсала (Швеція). У рамках
програми викладають 5 екологічних курсів,
пов’язаних із країнами басейну Балтійського
моря. Студенти та викладачі Львівського на17

Дорогі першокурсники,
знайомтеся з культурним життям Львова!
Історичний музейний
комплекс Національного
музею у Львові імені
Андрея Шептицького
вул. М. Драгоманова, 42
Тел.: 261-35-92

Львівський національний
академічний український
драматичний театр
ім. Марії Заньковецької
вул. Лесі Українки, 1
Тел.: 235-57-52

Музей народної
архітектури та побуту
у Львові
(Шевченківський гай)
вул. Чернеча гора, 1
Тел.: 243-78-23

Національний
музей у Львові
ім. Андрея Шептицького
просп. Свободи, 20
Тел.: 235-38-46

Львівський академічний
духовний театр
“Воскресіння”
пл. Ген. Григоренка, 5
Тел.: 261-63-10

Художньо-меморіальний
музей Олени Кульчицької
вул. Листопадового Чину, 7
Тел.: 261-07-06

Львівський драматичний
театр ім. Лесі Українки
вул. Городоцька, 36
Тел.: 233-31-88

Музей етнографії та
художнього промислу
Інституту народознавства
НАН України
просп. Свободи, 15
Тел.: 272-70-20

Художньо-меморіальний
музей Леопольда
Левицького
вул. Устияновича, 10/1
Тел.: 261-06-10

Львівська національна
галерея мистецтв
вул. В. Стефаника, 3

Художньо-меморіальний
музей Олекси
Новаківського
вул. Листопадового Чину, 11
Тел.: 261-05-52
Художньо-меморіальний
музей Івана Труша
вул. І. Труша, 28
Тел.: 237-04-63
Львівський національний
академічний театр
опери та балету
ім. Соломії
Крушельницької
просп. Свободи, 28
Тел.: 242-11-63
Львівський академічний
театр ім. Леся Курбаса
вул. Л. Курбаса, 3
Тел.: 272-48-24

Музей “У Палаці
Потоцьких” ЛГМ
вул. М. Коперника, 15
Тел.: 298-67-99
Львівський
історичний музей
пл. Ринок, 4, 6, 24
Тел.: 297-53-67

Музей Русалки Дністрової
вул. М. Коперника, 40
Музей “Арсенал”
(стародавньої зброї)
вул. Підвальна, 5
Тел.: 272-19-01
Музично-меморіальний
музей Соломії
Крушельницької у Львові
вул. С. Крушельницької, 23
Тел.: 261-04-74
Музей історії релігії
пл. Музейна, 1
Тел.: 272-00-32

Львівський літературномеморіальний музей
Івана Франка
вул. І. Франка, 150
Тел.: 276-77-60

Львівський будинок
органної та камерної
музики
вул. С. Бандери, 10
Тел.: 272-39-53

Кімната-музей
Тараса Шевченка
вул. М. Коперника, 17
Тел.: 261-47-33

Львівська обласна
філармонія
вул. П. Чайковського, 7
Тел.: 235-89-46

Державний меморіальний
музей Михайла
Грушевського
вул. І. Франка, 154
Тел.: 276-78-52

Книгарня імені
Богдана Ігоря Антонича
вул. С. Бандери, 33
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Українська книгарня
просп. Т. Шевченка, 8

Студентське життя
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Навчальні корпуси Університету на мапі Львова

Факультети:
вул. М. Грушевського, 4;
Біологічний –
вул. П. Саксаганського,1;
вул. М. Грушевського, 4;
Геологічний –
вул. П. Дорошенка, 41;
Географічний –
пр. Свободи, 18;
Економічний –
Електроніки та комп’ютерних технологій –
вул. М. Драгоманова, 50;
вул. ген. М. Тарнавського, 107;
вул. Університетська, 1;
Журналістики –
вул. ген. Чупринки, 49;
вул. Університетська, 1;
Іноземних мов –
вул. Січових Стрільців, 14;
вул. Університетська, 1;
Історичний –
вул. Валова, 18;
Культури і мистецтв –

Міжнародних відносин –
вул. Університетська, 1;
вул. Січових Стрільців, 19;
Механіко-математичний –
вул. Університетська, 1;
Педагогічної освіти –
вул. М. Туган-Барановського, 7;
вул. В. Антоновича, 16;
Прикладної математики та інформатики –
вул. Університетська, 1;
Управління фінансами і бізнесу –
вул. М. Коперника, 3;
вул. Медової Печери, 53;
Фізичний –
вул. М. Драгоманова, 12;
вул. Кирила і Мефодія, 8;
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Філологічний –
вул. Університетська, 1;
Філософський –
вул. Університетська, 1;
вул. Кирила і Мефодія, 6, 8;
Хімічний –
Юридичний –
вул. Січових Стрільців, 14.
Коледжі:
Правничий коледж –
вул. П. Дорошенка, 33;
Природничий коледж –
вул. ген. М. Тарнавського, 107;
Педагогічний коледж –
вул. М. Туган-Барановського, 7;
вул. В. Антоновича, 16.

Наукова бібліотека Університету –
вул. М. Драгоманова, 5;
вул. М. Драгоманова 17.
Навчально-спортивний комплекс –
вул. Черемшини, 44.
Інститут післядипломної освіти та
доуніверситетської підготовки –
вул. Університетська, 1;
вул. Січових Стрільців, 16;
пр. Свободи, 18.
Ботанічний сад Університету –
вул. Черемшини, 44;
вул. Кирила і Мефодія, 4.

Студентське життя
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Прес-центр університету
З метою всебічного й об’єктивного висвітлення діяльності Університету в ЗМІ 1 грудня 2010 року наказом Ректора (№ 3788 від
22 листопада 2010 року) створено Прес-центр
Львівського національного університету імені
Івана Франка.
Прес-центр активно співпрацює з факультетами, коледжами й іншими структурними
підрозділами Університету щодо роботи зі
ЗМІ, а також займається виявленням чинників, які найбільше впливають на громадську
оцінку діяльності Університету, та їх аналізом
з метою подальшого корегування.
Працівники Прес-центру здійснюють підготовку інформаційних матеріалів для оприлюднення у засобах масової інформації та на
офіційному сайті Університету, оперативно

реагують на критичні публікації, виступи,
повідомлення, готують і надають відповіді на
інформаційні запити засобів масової інформації. Основними завданнями Прес-центру
є анонсування подій і заходів, забезпечення
інформаційного супроводу подій за участю
Ректора та представників Університету.
Прес-центр здійснює злагоджену й активну співпрацю з періодичними виданнями
освітніх та академічних установ України та
світу.
У Прес-центр Університету звертайтеся за
адресою:
вул. Університетська, 1
(головний корпус), ауд. 221а
Тел.: 239-45-04
E-mail: press.lnu@gmail.com

Інформаційно-аналітичний часопис “Каменяр”
Інформаційноаналітичний часопис
Львівського університету “Каменяр” – одне
з найповажніших
з-пом іж аналогічних
видань ВНЗ України.
Мета – інформувати
студентів, викладачів і
працівників Університету та громадськість
про новини Університету, освітні, наукові
та творчі досягнення
працівників і студентів, діяльність студентських громадських організацій, адміністрації, студентське дозвілля. Запрошуємо до
творчої співпраці студентів усіх факультетів
і коледжів, чекаємо на статті, фотографії та
інформацію, яка може зацікавити академічну
спільноту Університету.

вул. Університетська, 1, ауд. 221а
Тел.: 239-45-04
Е-mail: gazeta.kamenyar@gmail.com.
Веб-сторінка: kameniar.lnu.edu.ua.
www.facebook.com/kameniar
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Фізичне виховання і спорт в Університеті
Яскраве свідчення постійної турботи про
здоров’я студентів Університету – чудовий
навчально-спортивний комплекс, розташований у парковій зоні Погулянки у Львові. До
комплексу входять: стадіон із легкоатлетичними секторами та ігровими майданчиками;
спортивний комплекс із двома ігровими
спортивними залами, залами боксу, грекоримської боротьби, карате-до, атлетичної і
ритмічної гімнастики, шейпінгу, лікувальної
фізкультури; кіноаудиторія.
У студентських гуртожитках № 2 і 3 є
спортивні кімнати, обладнані тренажерами та
спортивним інвентарем. Упродовж навчання
в Університеті студенти можуть займатися у
45‑ти групах спортивного вдосконалення із
різних видів спорту.

Важлива форма організації фізичного виховання студентів – позанавчальні фізкультурно-спортивні заходи. Кафедра фізичного
виховання і спорту та Спортивний клуб щороку проводять студентську Спартакіаду серед
факультетів Університету з 15-ти видів спорту.
Збірні команди Університету беруть участь у
студентській Універсіаді серед вищих навчальних закладів Львівщини, де в комплексному
заліку часто посідають призові місця. Найуспішніше виступають команди Університету
з дзюдо, самбо, карате-до, шахів, бадмінтону,
пауерліфтингу, баскетболу, гандболу, плавання, волейболу.
Кафедра фізичного виховання і спорту:
вул. Черемшини, 31
Тел.: 276-83-65, 276-83-68
Веб-сторінка: www.lnu.edu.ua

Басейн у навчально-спортивному комплексі Університету
Упродовж навчання всі студенти матимуть
змогу оволодіти початковими навиками з
плавання. На базі навч альн о-спортивного
комплексу ЛНУ ім. Івана Франка діє басейн,
де кожен студент може навчитися плавати
в межах навчальної програми з дисципліни
“Фізичне виховання”. Студенти з відповідним
рівнем майстерності можуть удосконалити
свої навички у позанавчальний час у межах
дисципліни “Спортивне удосконалення”.
Також усі студенти та викладачі Університету можуть придбати абонементи для приємного та корисного дозвілля в університетському
басейні.
Тел.: 276-83-67
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Ресурсний центр із інклюзивної освіти
З метою поширення принципів інклюзивної освіти в академічному середовищі,
формування інклюзивної компетентності
у майбутніх викладачів за час їхньої професійно-педагогічної підготовки на підставі
рішення ректорату ЛНУ ім. Івана Франка від
5 липня 2010 року було створено Ресурсний
центр із інклюзивної освіти.
Координуючи зусилля адміністрації Університету, факультетів, структурних підрозділів,
органів студентського самоврядування, Ресурсний центр дбає про створення належних
умов для задоволення освітніх потреб студентів із особливими освітніми потребами.
Діяльність Ресурсного центру з інклюзивної освіти включає такі основні напрями:
• організація та здійснення інформаційнороз’яснювальної роботи серед академічної
спільноти щодо головних засад філософії
інклюзивної освіти;

• вивчення й узагальнення світового та європейського досвіду організації інклюзивної
освіти, системи роботи зі студентською молоддю з особливими освітніми потребами;
• розроблення та впровадження у навчальновиховний процес Університету сучасних
психолого-педагогічних технологій допомоги студентам із особливими освітніми потребами з метою їхньої успішної адаптації
до освітнього середовища;
• організація майстер-класів, сертифікаційних курсів, тренінгів із проблем педагогічної взаємодії викладачів зі студентами з
особливими освітніми потребами.
Ресурсний центр із інклюзивної освіти
працює за адресою:
вул. М. Туган-Барановського, 7, ауд. 32
(приміщення Педагогічного коледжу)
Тел. 239-44-98, e-mail: dep_inclus@lnu.edu.ua

Студентське містечко Університету

В. о. директора Студентського містечка – Мичко Андрій Олегович. Тел.: 271-21-33
Гуртожиток № 2, вул. Медової Печери, 39 а. Тел.: 251-45-41
Гуртожиток № 3, вул. Медової Печери, 39. Тел.: 251-45-43
Гуртожиток № 4, вул. Пасічна, 22. Тел.: 271-24-08
Гуртожиток № 5, вул. Пасічна, 62 б. Тел.: 271-80-21
Гуртожиток № 6, вул. Пасічна, 62 в. Тел.: 271-80-59
Гуртожиток № 7, вул. Плужника, 2. Тел.: 252-31-63
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ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ
Народний
камерний оркестр

Центр культури та дозвілля Університету
працює і створює умови для естетичного
розвитку особистості, сприяє вихованню у
студентської молоді моральних і культурних
якостей, національної свідомості, розвитку й
популяризації української та світової культури
й мистецтва.
У Центрі працюють мистецькі колективи
та гуртки, які беруть активну
участь у культурно-мистецькому житті Університету й
області та відомі далеко за
її межами.

За 35-років свого існування Народний
камерний оркестр став доброю школою для
виховання сучасної української молоді, яку єднає дивовижна сила звуків – музика. Високий
рівень виконання та оригінальне трактування
музичних творів викликають щире захоплен-

Народна капела
бандуристок
“Зоряниця”
Якщо ви закохані в народну пісню, у дзвінкий
дівочий спів, у гру на унікальних українських інструментах – бандурі та кобзі,
аналогів яким немає у світі,
то знайдете друзів у Народній капелі бандуристок “Зоряниця”.
Бандуристки багато подорожують, адже
це не лише здружує колектив, а й дає їм можливість пізнати культуру і традиції інших
народів. Учасники колективу виступають на

ня у слухачів. Оркестр успішно виступав з
концертами у Вірменії, Естонії, Литві, Латвії,
Росії, Молдові, Польщі, Німеччині, Болгарії,
Австрії, Сполучених Штатах Америки.
Без цього колективу не можливо уявити
жодного мистецького заходу.
Він став музичним символом
нашого Університету.

Народна чоловіча
хорова капела
“Прометей”
Пісні – це історична пам’ять,
живий голос поколінь, безсмертний дух героїчної боротьби українського народу.
У виконанні Народної чоловічої хорової капели “Прометей”
лунає пісня гордо й величаво,
“співає до серця серцем мовою живою”, чарує
і милує, будить і закликає, журить і втішає,
єднає і згуртовує.
У самій назві цього колективу закладені
ідейні засади і творче кредо капели – пропаганда української культури, відродження

сценах багатьох міст України, а також Білорусі, Болгарії, Бельгії, Нідерландів, Німеччини,
Литви, Польщі, Франції.
Усі концерти капели унікальні та незабутні.
Кожен із них несе нове бачення музичного
світу, щоразу нова історія, нові враження.
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духовності народу, національної свідомості та
гордості за рідну землю, за свій народ, свою
Батьківщину, бо тільки усвідомивши хто ми,
чиї ми діти, знайдемо гідне місце серед народів світу. Глибоке переконання, що тільки
творчість породжує чистоту душі й помислів,
закоханість у пісню об’єднала людей у Народну чоловічу хорову капелу “Прометей”.

Народний ансамбль
пісні і танцю “Черемош”
Історія учасника й лауреата багатьох національних і міжнародних фестивалів і конкурсів
Народного ансамблю пісні і танцю “Черемош”
Львівського національного університету імені
Івана Франка починається з 1963 року.
Основа колективу – понад 80 талановитих
студентів, які займаються в трьох групах: хоровій, танцювальній та оркестровій.
Програма колективу – зразки фольклору
західних (Гуцульщини,
Буковини, Бойківщини)
і центральних регіонів
України. У репертуарі
“Черемоша” – яскраві
вокально-хореографічні композиції, запальні
народні танці, хорові
твори в різноманітних
обробках.
Оригінальними є
творчі задуми “Черемоша”, що виникають із народних традицій. Смілива вигадка й багата фантазія безпомилково
розкривають глибокий зміст пісні, запального
танцю чи хореографічної композиції. Такий
шлях привів колектив до цілковито синте-

тичної форми виконання, що розкрилася в
нових вокально-хореографічних сценах і
композиціях.
“Черемош” – це не тільки наполеглива праця під час репетиції чи захопливі гастролі, а й
спосіб життя учасників. Тут витає особливий
черемошанський дух, який усіх згуртовує. За
час існування колективу сформувалися цікаві
традиції, які підтримуються і передаються від
покоління до покоління.

Народний дівочий хор
“Ліра”
Понад десятиліття кожним своїм виступом
молоді серця юних учасниць Народного дівочого хору “Ліра” дарують слухачам насолоду,
що окрилює на добрі справи, дарують пісню,
сповнену глибокого натхнення та дівочої
чарівності.

Хор традиційно виступає на різноманітних
концертах у нашій Alma Matеr, а також є бажаним гостем й учасником численних міських
свят, конкурсів і фестивалів.
У цьому колективі панує справжній дух
української пісні. І це не дивно, адже учасниці “Ліри” –
артистичні, красиві, впевнені
в собі.
Дівчата переконані:
“Справжні українці повинні
співати завжди, навіть тоді,
коли не мають доброго голосу, головне – щоб співало
серце. А якщо є Богом подарований талант, то не треба
його марнувати на студентських посиденьках”.
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туна” в номінації “Хореографія”.
Танцювальним композиціям
цього колективу притаманні
різноманітні стилі сучасної хореографії: хіп-хоп, диско, джаз,
модерн, елементи акробатики,
художньої гімнастики.

Фольклорний гурт
“Барва”
Дівчат фольклорного гурту
“Барва” об’єднує любов до давньої
української пісні, що супроводжувала великі
і малі календарні та родинні свята. Учасники
колективу ставлять собі за мету якнайточніше
відтворювати пісні, зберігаючи регіональний
автентичний спів, популяризуючи народне
мистецтво в сучасному середовищі.
“Барва” демонструє традиційну українську
музичну культуру як повноцінне та самобутнє
явище, що не потребує жодної композиторської обробки. Гурт виконує обрядові й необ
рядові пісні, серед яких – колядки, щедрівки,
веснянки, ліричні, жартівливі пісні з різних
регіонів України.

Гурток навчання
гри на сопілці
На початку минулого століття співали
всі. Cучасне молоде покоління, як показують
дослідження, не може правильно, чисто інтонувати мелодію. Це справжня трагедія для
найспівучішого колись у світі українського
народу. Активний людський спів замінили технічні засоби звукозапису і почалась деградація
музикальності вуха людини.
З метою відродження та розвитку музичних
здібностей студентів, бо тільки сопілкарство
може відродити співучість української нації,
2000 року засновано гурток навчання гри на
сопілках.
Гра на сопілці цілюще впливає на організм,
розвиває легені, ритм дихання, запобігає всіляким захворюванням.
Гурток навчання гри на сопілці запрошує
студентів на навчання різного спрямування:
гра в ансамблі сопілкарів і набуття знань керівника цього колективу, гра в духовому
оркестрі. Але найбільшу кількість студентів запрошують для становлення й
розвитку музичного слуху, навчання
співу, що дуже збагатить повсякденне
життя і пізнання музичної творчості
світу, значно збільшивши співочу
когорту рідного Університету.

Гурт “Schmetterling”
Дебют гурту “Schmetterling” відбувся в
травні 2012 року на урочистому святкуванні
Дня прикладника. Музиканти-аматори беруть
активну участь в університетських заходах,
пісенних і бардівських вечорах, фестивалях
молодих виконавців.

Ансамбль
сучасного танцю
“Fantazy”
У вересні 2010 року розпочав
свою діяльність ансамбль сучасного танцю “Fantazy” і вже навесні 2011 року
став лауреатом І премії Всеукраїнського
телевізійного фестивалю “Львівська фор-

Програма колективу складається з каверів
на популярні пісні й авторської музики.
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колядки і щедрівки, обробки
українських народних пісень,
твори на патріотичну тематику.
Капела “Боян” є учасником
багатьох мистецьких акцій національно-патріотичного спрямування, часто виступає перед
студентською аудиторією.
За час свого існування у капели зав’язалася тісна дружба з багатьма творчими колективами
України, Польщі та Франції. В
рамках такої співпраці регулярно відбуваються майстеркласи,
спільні концертні виступи та
гастрольні поїздки.

Студенський чоловічий хор

***
Окрім роботи з колективами, Центр культури та дозвілля організовує багато цікавих
і незабутніх молодіжних заходів: концерти,
Шевченківські вечори, свято Покрови, УПА,
ЗУНРу, Урочисті академії, Різдвяний вертеп.
Щороку навесні Центр проводить Фестиваль мистецтв “Таланти Франкового
Університету”, метою якого є популяризація українського мистецтва, що сприяє
підвищенню рівня національної свідомості в молодіжному середовищі. Фестиваль
передбачає залучення молоді до творення
та розвитку українського мистецтва, до
культурно-мистецького життя Університету,
сприяє творчій самореалізації студентів,
надає можливість кожному
продемонструвати свої вміння, таланти, творчість у пісенному, інструментальному,
танцювальному, театральному мистецтвах.
Якщо у Вас багато творчих
ідей, хочете корисно й приємно проводити свій вільний
час в колі друзів, то Центр
культури та дозвілля чекає
саме на Вас!

Значення хорового співу дуже різноманітне. Окрім естетичного виховання, як засобу
формування духовного світу людини, хорове
мистецтво сприяє розвитку розумової діяльності співака, творчого мислення, волі, уяви,
емоційності та пам’яті.
Репертуар цього молодого колективу охопив народні, академічні, джазові та авторські
композиції.

Заслужена хорова капела
України “Боян” ім. Євгена
Вахняка
В репертуарі капели хорові твори українських та зарубіжних композиторів, в
тому числі твори великої форми, літургія,

Адреса: вул. Університетська,1
(головний корпус, у подвір’ї).
Тел.: 239-41-23; 239-42-33
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Студентський відділ
Також відділ координує та здійснює консультації з питань участі у програмах академічної мобільності студентів, вносить пропозиції щодо заохочення студентів за успіхи
у навчанні, науково-дослідній, громадській
роботі, за мистецькі та спортивні досягнення.
За детальною інформацією
звертайтеся за адресою:
вул. Університетська, 1, ауд. 225
Тел.: 239- 42-61
Е-mail: stud_vid@lnu.edu.ua
Веб-сторінка: http://studviddil.lnu.edu.ua

Студентський відділ – структурний підрозділ Університету, створений для забезпечення
умов інтеграції студентів у навчально-виховний процес, а також для забезпечення
соціальних умов адаптації студентів.
Студентський відділ активно співпрацює зі
студентськими організаціями та органами студентського самоврядування щодо сприяння у
навчальній, творчій, виховній діяльності студентів, сприяє їхнім ініціативам в організації
та проведенні студентських олімпіад, конференцій, круглих столів, лекцій, дебатів тощо.

Студентський уряд
Студентське самоврядування – студентська
громадська організація, метою якої є вирішення питань студентського життя, що належать
до їхньої компетенції.
Виконавчим органом студентського самоврядування в Університеті є Студентський
уряд.
Для кожного студента-першокурсника важливим кроком є самоорганізація. Ми завжди
раді вітати нових енергійних студентів, які бажають працювати в студентському колективі.
Завданням Студентського уряду є забезпечення і захист прав та інтересів студентів,
зокрема щодо організації навчального процесу: сприяння навчальній, науковій і творчій
діяльності студентів, створенню відповідних
умов для проживання в гуртожитку і відпочинку студентів, діяльності студентських гуртків,
товариств, об’єднань, клубів за інтер ес ами;
організація співпраці зі студентами інших
вищих навчальних закладів та молодіжними

організаціями. Члени Студентського самоврядування активно відвідують національні та
Міжнародні студентські форуми, беруть участь
у вирішенні питань студентського обміну між
вищими навчальними закладами в Україні та
за кордоном. Ми допомагаємо студентам у
поїздках на стажування, конкурси наукових
робіт, олімпіади, спортивні змагання.
На факультетах та в коледжах діють студентські ради, які завжди беруть активну
участь у житті навчального закладу.
Представники Студентського уряду є членами Вченої Ради Університету.
За підтримки Студентського уряду функціонує Наукове товариство студентів, аспірантів
і молодих учених Львівського національного
університету імені Івана Франка, яке працює
з метою підтримки та розвитку студентської
наукової роботи.
Згідно зі Законом України “Про вищу освіту” та Статутом Університету, за погодженням
з органом студентського самоврядування,
приймається рішення про відрахування осіб,
які навчаються у вищому навчальному закладі,
та їх поновлення на навчання, переведення
осіб, які навчаються у вищому навчальному
закладів за державним замовленням, на нав
чання за контрактом, переведення осіб, які
навчаються за контрактом, на навчання за
державним замовленням.
Адреса: вул. Університетська, 1, ауд. 124
Тел.: 239-41-00. E-mail: su_lnu@ukr.net
Веб-сторінка: http://su.lnu.edu.ua
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Профспілковий комітет студентів
Профспілковий комітет студентів Львівського національного університету імені Івана
Франка – громадська організація студентів
Університету, метою якої є представлення і
захист соціальних прав та інтересів студентів,
сприяння навчальному процесу. Вступити до
профспілки студенти можуть на добровільних засадах, без будь-якого обмеження. На
всіх факультетах і в коледжах Університету
функціонують профспілкові бюро студентів,
склад яких обирають студенти на звітновиборчих конференціях факультетів або
коледжів. Спільно з адміністрацією Університету профком студентів надає цільову
допомогу студентам пільгових категорій,
а саме: матеріальну допомогу в разі смерті
батьків чи важкої хвороби студента; надання матеріальної допомоги студентам, яких
внесено до реєстру соціально-незахищених категорій (цей реєстр складає спільно
з деканатом голова профбюро студентів
відповідного факультету чи коледжу);
звільнення від оплати за проживання в гуртожитку студентів-сиріт, інвалідівдитинства та
інвалідів I-II груп.
Літній відпочинок
Студенти та викладачі Університету щорічно мають можливість відпочити у спортивно
оздоровчому таборі «Карпати» (с. Карпати
Мукачівського р-ну Закарпатської обл.)
Окрім того, беручи участь у міжгалузевій
програмі “Оздоровлення студентів”, яку реалізовує Асоціація правозахисних організацій
студентів України (АПОС), щорічно профком
студентів оздоровлює студентів на морі:
ОСТ “Лісотехнік” – с. Рибаче Березанського
району Миколаївської області; ОСТ «Чорноморка» - с. Савіньйон, Одеської області; СОТ
«Буревісник» -с. Лазурне Скадовського району,

Херсонської області, а також на курортах Сонячний берег, Золоті піски у Болгарії.
Для студентів членів профспілки, які придбали путівки у профкомі студентів – часткова
компенсація коштів за літній відпочинок.
Зимовий відпочинок
Упродовж зимових канікул студенти Університету мають змогу покататись на лижах у
гірськолижних комплексах «Буковель», «Майдан» та «Плай» за вигідними цінами.

У Профкомі студентів студенти мають можливість придбати квитки в Аквапарк “Пляж”
за спеціальною студентською ціною, а також
квитки на матчі з футболу команд національної збірної України та країни.
Профком студентів організовує дні факультетів, зустрічі студентів із Ректором Університету, літературні вечори, конкурси, семінари,
круглі столи, конференції, спортивні змагання, щорічний конкурс КВК “Університетська
осінь” тощо.У Профкомі студентів можна
оформити ISIC та EURO через мережу уповноважених офісів по всьому світі.
На веб-сайті Профкому студентів за адресою ppos.lnu.edu. ua можна знайти останні
новини про діяльність профспілкової організації студентів, а також поставити питання
і отримати на нього відповідь.
Адреса: вул. Університетська, 1, ауд. 125
Тел.: 239-41-27, 239-4271,
Моб. тел.: (098) 095-79-32, (093) 722-53-60
E-mail: ppos_lnu@ukr.net
Веб-сторінка: ppos.lnu.edu.ua
Соціальні мережі:https://vk.com/pposlnu,
facebook.com/pagesПрофком-студентів-LNU

На час екзаменаційних сесій
працює

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ

239-41-00
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Картки знижок
Картка IYTC – це міжнародна молодіжна картка (картка
молодого мандрівника), яка є
визнаним посвідченням особи у 110 країнах світу. Картка
надає систему знижок на: придбання залізничних і авіаквитків; проїзд автобусами і паромами; поселення в готелях,
гостелах; відвідування музеїв,
театрів, кінотеатрів, виставок;
проведення дозвілля в клубах,
кафе, ресторанах; придбання
товарів у магазинах, страхування тощо. IYTC – картка доступу до: безкоштовної цілодобової лінії екстреної допомоги
+44 20 8666 9205; міжнародної
пільгової системи телекомунікацій; пільгових тарифів і знижок до 70% на міжнародні телефонні розмови; безкоштовної
електронної пошти; голосової
пошти та електронного сейфу. Власниками картки IYTC
можуть стати особи віком від
12 до 30 років.

Понад 30 років тому за
підтримки ЮНЕСКО було
створено міжнародне посвідчення студента – картка
ІSІC. На сьогодні ISIC – єдине
офіційно визнане у понад
110 країнах світу посвідчення особи студента. Щороку
понад 4,5 мільйона студентів
у всьому світі стають власниками карток ІSІС. Штабквартира ІSІС розміщена в
Амстердамі при Міжнародній студентській конфедерації подорожей (ІSTC), що
працює через мережу уповноважених офісів по всьому світі.
Також це дисконтна картка, яка надає знижки в Україні та за кордоном від 5% до
95% (поселення в готелях,
хостелах; авіа- і залізничні
квитки, міський транспорт;
відвідування музеїв, театрів,
виставок та багато іншого).
Власниками картки ISIC можуть стати школярі від 12 років, студенти, аспіранти стаціонарної форми навчання всіх
навчальних закладів.

Картка EURO<26 – це молодіжна Європейська картка,
визнана в 41 країні Європи
посвідчення особи віком до
30 років. Картка дійсна протягом року від дати
отримання; її можна поновити за бажанням
власника. Картка надає до 200 000 знижок у
рiзних сферах життя: культура (театри, кiно,
концерти, музеї, культурнi події); транспорт
(автобуси, поїзди, пароми, авiатранспорт);
подорож (проживання, святкові подорожі);
мовнi курси; послуги (страхування); магазини
(компакт-диски, книги та iншi товари). Картка
надає також страховий захист – страховий
платіж 5 євро (у гривнях за курсом). Страхова
сума – 30 000 євро. Період страхування – 1 рік
із обмеженим терміном перебування за кордоном 90 днів.

Картка ITIC – це міжнародне посвідчення
особи викладача, що підтверджує його професійний статус. Це знижки на авіаквитки,
проїзд у міських автобусах і на залізниці за
кордоном, поселення в готелях, хостелах,
відвідання музеїв, театрів, кінотеатрів, виставок. Це картка доступу до безкоштовної
цілодобової лінії невідкладної допомоги та до
міжнародної пільгової системи телекомунікацій ISIConect тощо. Власниками картки ITIC
можуть стати вчителі, викладачі, професори,
доценти, тренери, інструктори, які офіційно
працюють у штаті зареєстрованих освітніх
установ.
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Стипендії
• 50% – студентам, які є інвалідами по зору
і слуху;
• 50% – студентам із числа військовослужбовців, які прирівняні до інвалідів війни;
• 30% – студентам із числа тих, які входили
до складу військових формувань, та за
рішенням відповідних державних органів
були скеровані для виконання миротворчих
місій або відряджені до держав, де в цей
період велися бойові дії.
Якщо стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій, кожну з них
призначають і виплачують окремо. За більш
детальною інформацією звертайтеся у Проф
ком студентів.

Відповідно до Постанови КабінетуМіністрів України № 882 від 12 липня 2004 року
“Питання стипендіального забезпечення”
зі змінами та доповненнями студенти і
курсанти, які потребують соціального захисту, мають право на отримання соціальної або додаткової соціальної стипендії.
Підставою для призначення соціальної стипендії є наявність в особи права на отримання
державнихпільг і гарантій, установлених законами для таких категорій громадян:
1) студентам і курсантам з числа дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також студентам і курсантам,
які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків;
2) студентам і курсантам з числа осіб, яким
згідноіз Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи” гарантуються пільги при призначенні стипендії;
3) студентам і курсантам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);
4) студентам, які є інвалідами з дитинства
та інвалідами I, ІІ і ІII груп;
5) студентам і курсантам, які мають сім’ї
з дітьми.
Соціальну стипендію призначають студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий,
ніж 4.00 за п’ятибальною шкалою оцінювання,
внаслідок чого такі студенти, курсанти втратили право на призначення їм академічної
стипендії.

Іменні стипендії
З метою гідного вшанування пам’яті
студентів Університету, які загинули під час
Революції Гідності та війни на Сході Ук
раїни, відповідно до рішення Вченої ради
від 27 квітня 2016 року у Львівському націо
нальному університеті імені Івана Франка
засновано академічні стипендії імені Героїв
Небесної Сотні та Героїв АТО.
Університет заснував шість академічних
іменних стипендій для студентів відповідних факультетів:
• стипендія імені Ігоря Костенка (географічний факультет),
• стипендія імені Сергія Кемського (філософський факультет),
• стипендія імені Богдана Сольчаника (історичний факультет),
• стипендія імені Дмитра Чернявського
(економічний факультет),
• стипендія імені Володимира Труша (факультет культури та мистецтв),
• стипендія імені Степана Петрівського
(геологічний факультет).
Іменну стипендію призначають студентам двічі на рік, основними критеріями у
відборі кандидатур є участь у національнопатріотичних заходах, громадській і волонтерській діяльності, успішне навчання,
досягнення в науково-дослідницькій роботі
й інших сферах студентського життя.
Призначення іменної академічної стипендії здійснюють на підставі ухвали Вченої
ради Університету наказом Ректора.

Призначення одночасно
академічної та соціальної стипендії
Особам, зазначеним у підпунктах 3 і 4,
яким призначена академічна стипендія, додатково виплачують соціальну стипендію.
Розмір додаткової соціальної стипендії
становить:
• 9% – студентам і курсантам із малозабез
печених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);
• 9% – студентам, які є інвалідами з дитинства
та інвалідами I, ІІ і IІI груп (крім інвалідів по
зору і слуху та інвалідів війни);
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Університетські музеї
Музей історії
Львівського національного
університету імені Івана Франка
Уже понад три з половиною століття у
Львівському університеті плекаються вічні
цінності, які сповідував і Великий Каменяр.
Суть і розвиток академічної громади, її традиції досліджує Музей історії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Тут, як у скарбниці, зберігаються свідчення про
високі злети Духу, Науки, Думки, Волі.
Експозиція займає дві зали. У першій показано передумови заснування і розвиток
Львівського університету за часів Речі Посполитої, імперії Габсбургів і міжвоєнної Польщі.
За допомогою карто-схем відвідувачі музею
мають змогу побачити, як переплелися традиції європейських університетів, братських
шкіл в Україні та єзуїтських академій у Польщі.
У музейних вітринах вражають унікальні речі:
велика кругла печатка медичного факультету
Львівського університету (1784р.), диплом
доктора права Андрія Чайковського, прижиттєві та пізніші видання творів Івана Франка,
церемоніальні інструменти, якими урочисто
закладено будинок Крайового сейму Галичини
і Волині (тепер – головний корпус ЛНУ імені
Івана Франка), ювілейні медалі й інші відзнаки, студентські документи з кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. та багато іншого. Великий
інтерес у відвідувачів викликає портретна
галерея ректорів Львівського університету
та колекція старовинних наукових приладів.
Друга зала присвячена історії Львівського університету, відколи він гордо несе ім’я

Івана Франка. В експозиції є перші повоєнні
видання університету, нагороди за наукові досягнення, за спортивні перемоги, подарунки з
університетів багатьох країн світу.
Експозицію музею побачили вже сотні
студентів і гостей з України, Польщі, Канади,
США, Росії, Німеччини. У “Книзі почесних гостей Львівського національного університету
імені Івана Франка”, яка зберігається у музеї,
можна прочитати записи Євгена Сверстюка,
Леоніда Рудницького, Івана Драча, Юстейна
Гордера, Жана-Марі Лена, Катерини Ющенко,
Богдана Гаврилишина та багатьох інших відомих людей.
Важливим напрямом роботи музею є виставкова діяльність. Завдяки цьому і студенти,
і викладачі можуть демонструвати результати
своїх творчих пошуків.
Разом із Університетом розвивається музей
і музейна справа. Так, на історичному факультеті провадиться курс “Музеологія”. Студентам,
які обрали спеціальність “Культурологія”, викладають спецкурс “Музейна справа”. Музей
історії Університету є базовим для викладання
навчальної дисципліни за вибором студентів
різних факультетів “Історія Львівського університету”. На кафедрі новітньої історії України розроблено відповідну програму.
Музей має статус Народного, нагороди за
дослідницьку роботу і поширення знань.
Адреса: вул. Університетська, 1, ауд. 221, 222
Тел.: 239-45-29
Веб-сторінка:
www.lnu.edu.ua/Subdivisions/museum/
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Мінералогічний музей імені академіка Є. К. Лазаренка містить унікальні

експонати зразків мінералів, серед яких кристал-велетень апатиту (масою понад 160 кг),
самоцвіти і ювелірне каміння. Цікавою є тематична вітрина “Метеорити”.
Адреса: вул. М. Грушевського, 4, ауд. 214
Тел.: 239-47-00
Веб-сторінка: www.lnu.edu.ua/faculty/
geology/mineralogy/MUZEUM/golovn.htm

Палеонтологічний музей Університету є одним із найдавніших у Європі, в якому
представлене унікальне зібрання палеонтологічних зразків із різних куточків світу.
Адреса: вул. М. Грушевського, 4.
Тел.: 239-47-32
Веб-сторінка: www.lnu.edu.ua/faculty/
geology/HIST_GEO/museum/index.html

Музей рудних формацій містить по-

над 5000 зразків.

Адреса: вул. М. Грушевського, 4
Тел.: 239-41-56
Колекція Археологічного музею
включає археологічні матеріали, що охоплюють період розвитку людини від палеоліту до
пізнього середньовіччя.
Адреса: вул. Університетська, 1, ауд. 337
Тел.: 239-43-76
Веб-сторінка: www.lnu.edu.ua/faculty/
webhistory/Sajt_istfak/Muzej_arheologii.html

Зоологічний музей належить до числа
найстаріших університетських музеїв Європи
і є національним надбанням. Заснований у
1823 році як Кабінет натуральної історії на
основі експонатів віденських імператорських
колекцій. Наук ов і колекції налічують понад
178 тис. експонатів, з яких близько 10 тис.
формують експозицію. Фонди музею презентують тваринний світ усіх континентів
(за винятком Антарктиди) та всіх акваторій
земної кулі. Відповідно до наказу № 189
Управління культури Львівської обласної
державної адміністрації Зоологічному музею
Львівського національного університету імені
Івана Франка присвоєно звання “Народний
музей” за значний внесок у розвиток україн
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ського музейництва, заслуги у формуванні
та збереженні музейного фонду України, популяризації культурної спадщини.
Адреса: вул. М. Грушевського, 4
Тел.: 296-47-90
Веб-сторінка: zoomus.lviv.ua/
Віртуальний тур музеєм – на веб-сторінці:
bioweb.lnu.edu.ua/zoo/mus/

Усі музеї проводять для
груп студентів (10 і більше
осіб) безкоштовні екскурсії за наявності студентського квитка та поперед
нього запису за відповідним телефоном.
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Ботанічний сад
Ботанічний сад є однією з навчальних, нау
ково-дослідних і природоохоронних установ
Львівського національного університету імені
Івана Франка. Ботанічний сад Університету заклав і впорядкував професор Я. Г. Лобажевський
у 1852 році на північно-східному схилі Калічої гори у старому саду Тринітаріїв (площею
2,5 га). Сьогодні на цій території (вул. Кирила і
Мефодія) розміщено теплиці і невеликий дендропарк. Тепер Ботанічний сад територіально
розміщений у Львові на двох ділянках: на вул.
Черемшини, 44 (площа – 16,5 га) і на вул. Кирила і Мефодія, 4 (1,93 га). У структурі Ботанічного
саду – п’ять науково-дослідних відділів: природної трав’яної флори; дендрології; культурної
флори і озеленення; тропічних і субтропічних
рослин (національне надбання); фізіології та
біохімії рослин. З ранньої весни до пізньої осені
працівники Ботанічного саду проводять екскурсії для школярів і студентів, організовують
природничо-мистецькі акції.
Адреса: вул. Черемшини, 44
Тел.: 276-83-69
E-mail: botsad@lnu.edu.ua
Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua/botsad/

Астрономічна обсерваторія
Науково-дослідна установа Львівського національного університету імені Івана Франка,
найстаріша астрономічна обсерваторія України. Офіційно заснована у 1771 р. Розташована
у Львові (вул. Кирила і Мефодія, 8), з 1957 р.
має заміську станцію спостережень смт. Брюховичі (вул. Нова, 7). Основні напрями досліджень: фізичні процеси в атмосфері Сонця,
сонячна активність та сонячно-земні зв’язки;
нестаціонарні зорі різної природи змінності,
зоряні скупчення, міжзоряне середовище на-

шої та інших галактик; будова та походження
галактик, великомасштабної структури Всесвіту та її елементів; фотометрія та поляриметрія
штучних небесних тіл з метою контролю
космічного простору; визначення координат
та відстані до спеціалізованих штучних супутників Землі для задач космічної геодезії.
Обсерваторія є базою для підготовки спеціалістів, магістрів і кадрів вищої кваліфікації за
спеціальністю “Астрономія” та “Астрофізика
і радіоастрономія”. Обсерваторія проводить
самостійно та бере участь у кооперативних
програмах астрономічних спостережень,
моніторингів та служб за активністю Сонця, блиском змінних зір, квазарів, галактик,
лазерної локації штучних супутників Землі,
контролю за космічним простором. Астрономічна обсерваторія проводить для студетів
Університету “екскурсії” зоряним небом. Подробиці ви може довідатись, зателефонувавши
до обсерваторії.
Адреса: вул. Кирила і Мефодія, 8
Тел.: 260-03-95
Веб-сторінка: astro.lnu.edu.ua
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Психологічна служба
Львівського національного університету імені Івана Франка
тися та розвинути навички аналізу ситуацій психологічної взаємодії, унаочнити
та поглибити теоретичні знання із різних
напрямків психології, більше дізнатися про
себе та психологічні особливості взаємодії з
іншими, спостерігати за специфікою прояву
особистісних рис на прикладах поведінки
кіногероїв.
Для студентів та працівників Університету
участь у всіх формах роботи є безкоштовною.

Основні форми роботи психологічної
служби:
• Індивідуальні психологічні консультації;
• Пізнавальні зустрічі на психологічну тематику;
• Соціально-психологічні тренінги;
• Тестування особистісних якостей;
• Співпраця з порадниками академічних груп;
• Проведення актуальних психологічних
досліджень;
• Навчально-просвітницька робота із студентами-психологами.
Також Психологічна служба реалізовує
такі проекти:
• «арт-психологічна майстерня», яка є своєрідною платформою для розкриття потенціалу засобами мистецтва,
• «КіноаналіZ», у рамках якого учасники мають нагоду ближче ознайомитися із змістом
психоконсультативної та психотерапевтичної роботи, з різноманітними способами
роботи практикуючого психолога, навчи-

Контактна інформація:
Адреса: вул. П. Дорошенка, 41, ауд. 103
Тел.: 239-41-70
(з 9.00 до 18.00 з понеділка по п’ятницю)
(063) 038-37-38
(з 9.00 до 18.00 з понеділка по п’ятницю)
E-mail: psysluzhba.lnu@gmail.com
psysluzhba@lnu.edu.ua
Найсвіжіша інформація завжди тут:
http://filos.lnu.edu.ua/about/psyholohichnasluzhba-universytetu
https://www.facebook.com/psysluzhba.lnu/
https://www.facebook.com/art.psy.lnu/
https://vk.com/psysluzhba_lnu

Книгарня
Запрошуємо відвідати книгарню ЛНУ
ім. Івана Франка, де матимете можливість
ближче ознайомитися з творчими здобутками
наших науковців і вибрати необхідну для нав
чання літературу.
Чекаємо Вас за адресою:
вул. Університетська, 1, ауд. 118
Веб-сторінка: http://vydavcentr.lviv.ua/

“Першокурсник”

Спецвипуск Інформаційно-аналітичного часопису “Каменяр”
Прес-центру Львівського національного університету імені Івана Франка
Укладач і відповідальна за випуск: Анастасія Коник. Дизайн і верстка: Орест Попович.
У випуску використано фото Олега Вівчарика, Ярослава Табінського, Анастасії Коник
та з архівів структурних підрозділів Університету.
Картографічні матеріали надано кафедрою конструктивної географії та картографії географічного факультету.
Адреса редакції: вул. Університетська, 1, ауд. 221а, м. Львів, 79000. Тел.: 239-45-04. Веб-сторінка: kameniar.lnu.edu.ua
Підписано до друку 18.08.2016. Формат 64х90/16. Гарнітура Garamond.
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GAUDEAMUS (ҐАУДЕАМУС)
Студентський гімн

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.

Vivat Academia,
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quolibet
Semper sint in flore!

Vivat et Respublica
Et qui illam requnt!
Vivat nostra Civitas,
Mecenatum caritas,
Qui nos hic protequnt!

Viva nostra bevis est
Brevi finietur.
Venit mors velociter
Rapit nos atrociter
Nemini parcetur.

Vivant omnes virgines,
Graciles, formosae!
Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae!

Pereat tristitia!
Pereant osores!
Pereat diabolus,
Quivis antiburchius!
Atque irrisores!

Погуляймо, юнаки,
Поки в нас є сила.
Мине молодість щаслива,
Мине старість докучлива,
Вкриє нас могила.

Хай живуть нам вузи всі,
Вся наша еліта:
Професори і доценти,
Аспіранти і студенти, –
“Многая їм літа!”

Хай живе республіка
Й той, хто управляє:
Хай живе наша спільнота
Й благодійників щедрота,
Що про всіх нас дбає.

Ми не довго живемо,
Швидко вік минає.
Смерть, не гаючись, прилине,
Без розбору всіх поглине –
Смерть жалю не знає.

Хай дівчата всі живуть,
Негорді, красиві,
Хай живуть нам молодиці,
Наші любі, ніжнолиці,
Добрі, не ліниві!

Всякий смуток геть від нас,
Песимізму досить;
Всякий біс нехай сконає,
Що студентам не сприяє,
На глум їх підносить.
(Переклад М. Білика)

Пісня-гімн “Gaudeamus” виникла у XIII-XIV століттях у Гейдельберзькому університеті або в Сорбонні (Паризькому університеті). Себастіан Брант згадує гімн 1267 року під назвою “Gaudeamus igitur”.
“Ґаудеамус” за жанровими ознаками нагадує застільні пісні ваґантів, середньовічних мандрівних поетів і співаків, серед яких були й студенти. Упродовж декількох століть пісня побутувала усно, а тому
має багато варіантів. У друкованому вигляді текст “Ґаудеамуса” вперше з’явився 1776 року, а 1781 року
письменник Крістіан Вільгельм Кіндлебен надав йому форми, що збереглася дотепер. Ця пісня стала
своєрідним символом молодості, і традиційно її виконують на академічних святах і зустрічах студенти
та викладачі всього світу.

