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Університет сьогодні 

19 Факультетів 

144 Кафедри

20 Громадських організацій 

17 Дослідницьких лабораторій 

9 Інститутів  

6 Європейських мовних та культурних центрів  

6 Музеїв 

3 Коледжі 

Наукова бібліотека 

Ботанічний сад 

Наукові лабораторії 

Сучасний комп'ютерний центр  

Університетські дослідницькі центри  

Астрономічна обсерваторія 

Можливість вивчати 23 іноземні мови 

Заснований у 1661 р.



Академічна спільнота ЛНУ

• Прибл. 20 000 студентів 

• Прибл. 4 000 працівників 

• 2056 науково-педагогічних 

працівників 

• 1119 PhD

• 220 Докторів 

• 203 Професорів 

• 794 Доцентів 



Міжнародне співробітництво  

Еразмус+

USAID

DAAD

OEAD

Visegrad

Mevlana

Leopolis for 

Future 

www.international.lnu.edu.ua

Відповідно до Статуту Львівський університет здійснює

міжнародне співробітництво на засадах

запровадження новітніх технологій освітньої, наукової,

науково-технічної, мистецької та інноваційної

діяльності, взаємообміну науковими ідеями,

розробками, знаннями, досвідом тощо, підготовки

висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців

і їхнього виховання на загальносвітових та

європейських цінностях за умови збереження та

розвитку досягнень і прогресивних традицій

національної вищої школи (п. 11.1., Статут, 2018).

183 двосторонніх угоди з 46 країнами світу 



2007-2016 – 6 проєктів Еразмус Мундус (координатори: Університет Деусто 

та Університет Турку), 7 проєктів Темпус 

2014 – 2 Модулі Жана Моне

2015 - 28 Еразмус+ KA1 угод (1 місце в Україні) та 1 проєкт Еразмус+ КА2 

2016 - 42 Еразмус + KA1 угоди, 1 Жан Моне модуль, 1 проєкт Еразмус+ КА2 

2017 – 49 Еразмус + KA1 угод and 1 проєкт Еразмус+ КА2

2018 - 61 Еразмус + KA1 угода, 1 Центр досконалості Жана Моне та 2 

проєкти Еразмус+ КА2 

2019 – 64 Еразмус + KA1 угод та 1 Мережа Жан Моне 

2020 – 66 Еразмус+ КА1 угод (загалом), 1 проєкт Модуль Жана Моне та 

2 проєкти Еразумс+ КА2
http://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/

Проєкти Еразмус+ 



Еразмус+ КА2 –
Розвиток потенціалу вищої освіти

З 2015 р. Університет реалізує 5 проєктів Еразмус+ КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти:

1) «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та 
рекомендацій» (562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE- SP) 

2) «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання» 
(574124-EPP- 1-2016-1-DE- EPPKA2-CBHE-JP ) 

3) «Переосмислення регіональних досліджень: Балто-Чорноморський зв’язок» (586281-EPP-1-
2017-1-EE- EPPKA2-CBHE-JP)

4) «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та 
професіоналізм» (598964-EPP- 1-2018-1-UK- EPPKA2-CBHE- JP) 

5) «Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з 
урахуванням європейських стандартів з прав людини» (598471-EPP- 1-2018-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP)

https://international.lnu.edu.ua/european-programmes-and-projects/erasmus/key-action-2/ongoing-projects/



Еразмус+ КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти (2020)

Термін Назва проєкту Координатор та партнери 

15.01.2021-
14.01.2023

Центри сертифікації викладачів
університетів: інноваційний
підхід до просування вищої
якості викладання

University teachers' certification
centres: innovative approach to
promotion teaching excellence

(UTTERLY)

619227-EPP-1-2020-1-UA-
EPPKA2-CBHE-JP

Координатор - Львівський національний університет імені Івана Франка

Партнерство:
• Університет Версаль-Сен-Кантен-ан-Івл (м. Версаль, Франція)
• Байройтський університет (м. Байройт, Німеччина)
• Університет Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва)
• Вроцлавська політехніка (м. Вроцлав, Польща)
• Національна академія освітніх наук України, Інститут вищої освіти
• Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка
• Криворізький національний університет
• Луцький національний технічний університет
• Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
• Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди
• Полтава В.Г. Національний педагогічний університет імені Короленка
• Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
• Спілка ректорів вищих навчальних закладів України



Еразмус+ КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти (2020)

Термін Назва проєкту Координатор та партнери 

15.11.2020-
14.11.2023

Адаптація та інтеграція
іноземних студентів

International Students
Adaptation and Integration
(INTERAD)

0619451-EPP-1-2020-1-NL-
EPPKA2-CBHE-JP

Координатор - Нідерландська Бізнес-Академія (Нідерланди)

Партнерство :

Університет Фоджа, Італія; 
Східно-Баварський технічний університет Амберг-Вайден, Німеччина; 
Університет імені Міколаса Ромеріса, Литва; 
Консалтингова компанія Халтгрен, Німеччина
Університет «КРОК», Україна;
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;
Національний університет водного господарства та природокористування, 
Україна;
Одеський національний політехнічний університет, Україна; 
Маріупольський державний університет, Україна; 
Сумський національний аграрний університет, Україна; 
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Україна; 
Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна; 
Український державний центр міжнародної освіти, Україна.



Основні документи та Положення 

2020 - Положення про Відділ міжнародних зв'язків 

Львівського національного університету імені 

Івана Франка від 10 березня 2020 року 

2018 - Стратегія міжнародної діяльності 

Львівського національного університету імені 

Івана Франка"

http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/ifnul_international_office_2020.pdf
http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Ukr.pdf


СТРАТЕГІЯ 2020 

•ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 

•У СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ПРОСТІР

•Участь у міжнародних проєктах та програмах. 

•Відповідність навчальних програм до європейських та світових стандартів.

•Розвиток програм із спільними та подвійними дипломами. 

•Підвищення позицій у провідних світових рейтингах. 

•Забезпечення викладання магістерських курсів та Ph.D. англійською мовою.

•Збільшення кількості іноземних студентів. 

•Розвиток міжнародних угод з ефективними робочими програмами. 

•Академічна мобільність науковців, викладачів та студентів. 

•Видатні вчені та особистості – активні учасники навчального процесу.

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf

http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/2016-strategy.pdf


Стратегія міжнародної 
діяльності / інтернаціоналізації 
ЛНУ (2018 р.) 

Мета : Університет повинен посісти

провідне місце серед університетів

Європи та світу завдяки розвитку та

поглибленню освітньої, наукової та

інформаційної співпраці із

закордонними університетами,

міжнародними науковими та освітніми

установами, фондами та фундаціями.

⮚ Стратегічні цілі міжнародної діяльності Університету

⮚ Основні напрями і завдання міжнародної діяльності Університету

⮚ Система індикаторів (абсолютні та відносні показники)

http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Ukr.pdf

http://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/IFNUL_Internationalisation_Strategy_2019_Ukr.pdf


Положення про порядок реалізації 
міжнародних проєктів, ґрантів і договорів 
в ЛНУ імені Івана Франка

⮚ Прийняте в березні 2018 року

⮚ Розроблене з метою регулювання процедури планування, 

виконання, звітування та оцінювання результатів 

проєктної діяльності. 

⮚ Визначено порядок залучення працівників до проєктів,

ґрантів, оплати їхньої праці, відряджень, форми документів,

порядок звітності щодо виконання проєктів .

Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів і договорів у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка, 28 березня 2018 р. https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf



Положення про порядок реалізації 
міжнародних проєктів, ґрантів і договорів 
в ЛНУ імені Івана Франка

Структура Положення :

1.Загальні положення 

2.Процедура реалізації проєкту 

3.Виконання проєкту

4.Звітування та оцінювання результатів 
проєктної діяльності 

5.Документи 

6.Прикінцеві положення 

Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів і 
договорів у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 

28 березня 2018 р. https://www.lnu.edu.ua/wp-
content/uploads/2018/04/reg_int-projects.pdf



Стратегічний план розвитку 
Львівського університету 2019-2026

Наголошено на важливості ініціювання спільних міжнародних освітніх проєктів із залученням
фінансової підтримки провідних міжнародних фондів і фундацій, а також реалізації
інноваційних проєктів.

Зазначено про необхідність:

⮚ розроблення програми пошуку альтернативних джерел фінансування освітніх, наукових та
інфраструктурних проєктів Університету;

⮚ розроблення нової моделі співпраці з випускниками Університету з метою ефективної
координації роботи із залучення коштів для реалізації освітніх і наукових проєктів;

⮚ залучення фінансових ресурсів за рахунок міжнародних проєктів і ґрантів;

⮚ створення проєктного офісу для підтримки підготовки працівниками Університету аплікацій
міжнародних проєктів і ґрантових програм.



Відділ міжнародних зв'язків (2020)

У лютому 2020 року було реорганізовано Відділ 

міжнародних зв’язків та затверджено Положення про 

Відділ, яким передбачається створення секторів :

Сектор організаційного забезпечення

Сектор роботи з іноземцями 

Сектор академічної мобільності  

Сектор супроводу проєктів 

Положення про Відділ міжнародних зв'язків Львівського 
національного університету, введений в дію наказом ректора від 
10.03.2020 р. https://international.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/03/ifnul_international_office_2020.pdf

https://international.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/ifnul_international_office_2020.pdf


Сектор організаційного забезпечення

Функціональними обов’язками сектору організаційного забезпечення є:

⮚оформлення угод про міжнародне співробітництво, облік і моніторинг їхньої реалізації;
⮚організація прийому іноземних делегацій і фахівців;
⮚оформлення закордонних відряджень учасникам освітнього процесу (спільно з 

Відділом кадрів);
⮚моніторинг і звітність щодо результатів міжнародної діяльності Університету та його 

структурних підрозділів;
⮚офіційне листування із закордонними установами і представництвами іноземних країн;
⮚організаційний супровід та регулярне оновлення інтернет-сторінки ВМЗ;
⮚забезпечення участі Університету у національних і міжнародних рейтингах (спільно з 

Науково-дослідною частиною Університету).



Сектор роботи з іноземцями

Функціональними обов’язками сектору роботи з іноземцями є:

⮚організація прийому іноземців у рамках угод і програм академічної мобільності;
⮚видача запрошень та інформування іноземних наукових, науково-педагогічних, педагогічних та 

інших категорій працівників, а також осіб, які навчаються, про правила перебування на території 
України;

⮚перевірка документів іноземних абітурієнтів на відповідність законодавству України до моменту 
зарахування на навчання;

⮚підготовка документів для оформлення посвідок на тимчасове перебування на території України 
(спільно з Інститутом післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки);

⮚супровід іноземців у Державній міграційній службі України у Львівській області для подання 
документів, підготовка документів для реєстрації та зняття з реєстрації, реєстрація та зняття з 
реєстрації в Центрі надання адміністративних послуг;

⮚внесення усіх даних про іноземних студентів в електронний журнал Міністерства освіти і науки 
України;

⮚подання інформації до звітів, які стосуються іноземців, відповіді на запити Служби безпеки 
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України, посольств.



Сектор академічної мобільності

Функціональними обов’язками сектору академічної мобільності є:

⮚координаційна робота щодо налагодження зв’язків з іноземними закладами освіти, 
науковими інституціями та установами з метою організації програм міжнародної 
академічної мобільності;
⮚оформлення документів та угод щодо міжнародної академічної мобільності, надання 
інформації для подачі заявок, підготовка звітів;
⮚облік наявних угод та учасників міжнародних програм академічного обміну;
⮚формування бази даних програм міжнародної академічної мобільності, потенційних 
партнерів;
⮚організація проведення конкурсів на участь в програмах академічної мобільності;
⮚організація семінарів, тренінгів з оформлення документів та інших заходів для підготовки 
осіб, які навчаються, і працівників Університету до участі у програмах обміну;
⮚проведення презентацій актуальних міжнародних програм академічного обміну.



www.international.lnu.edu.ua

Сектор супроводу проєктів 

Основні завдання Сектору супроводу проєктів :

⮚ сприяння пошуку міжнародних освітніх і наукових ґрантових програм,

⮚ координація співпраці Університету із закордонними організаціями-ґрантодавцями,

⮚ адміністративний супровід формування проєктних пропозицій та заявок,

⮚ допомога в реалізації вже отриманих проєктів та ґрантів.

Робота Сектору сприятиме:

⮚ збільшенню кількості успішних проєктних заявок,

⮚ залученню наукових та науково-педагогічних працівників Університету до їхнього

написання,

⮚ ефективній реалізації проєктів відповідно до умов ґрантодавця та законодавства України.



Завдання Сектору супроводу проєктів: 

⮚моніторинг започаткованих і перспективних програм і проєктів міжнародного співробітництва, які реалізують в Україні та за кордоном, 
аналіз умов і можливостей участі в них Університету;

⮚інформування структурних підрозділів Університету про можливість участі в програмах і проєктах та консультування щодо процедури 
підготовки проєктних пропозицій;

⮚сприяння пошуку міжнародних освітніх і наукових ґрантових програм, координація співпраці Університету із закордонними 
організаціями-ґрантодавцями;

⮚створення та супровід інформаційної бази програм і проєктів міжнародного співробітництва;

⮚адміністративний супровід формування проєктних пропозицій та заявок: забезпечення підписання проєктної заявки Ректором 
(проректором з наукової роботи) Університету та реєстрація її у Науково-дослідній частині (наукові проєкти) і ВМЗ (освітні проєкти);

⮚співпраця з Планово-фінансовим відділом і Бухгалтерською службою Університету щодо фінансової частини підготовки та реалізації 
проєкту;

⮚адміністративний супровід реалізації програм і проєктів (допомога у підготовці внутрішніх документів за проєктом, підготовка 
документів для реєстрації проєктів у відповідних державних органах);

⮚облік ґрантових заявок, які подає Університет, і проєктів, які виконуються в Університеті;

⮚аналіз та узагальнення щорічних звітів структурних підрозділів Університету про виконання ними міжнародних проєктів, моніторинг 
виконання програм і проєктів;

⮚забезпечення представництва Університету на інтернет-сторінках міжнародних ґрантових програм;

⮚проведення презентаційних заходів щодо умов участі в програмах і проєктах для структурних підрозділів Університету.



Для успішної реалізації проєктів :

1) Застосовуємо правила донора, але пам’ятаємо про національне законодавство -

виконання, візуалізація, звітування.

2) Формуємо правове поле - Положення про реалізацію проєктів…. 

3) Проєкти Еразмус+ КА2 передбачають залучення усіх служб Університету (Університет 

є координатором або партнером проєкту).

4) Напрацьовуємо інституційний механізм реалізації та супроводу проєктів -

міжнародні відділи, проєктні відділи, сектори супроводу проєктів із залучення 

фінансових служб та інших структурних підрозділів Університету (ІТ, пресцентр, відділ 

промоції, тендерний комітет та ін.)

5) Допомагаємо відповідальній особі / координатору проєкту від Університету з 

адміністративним супроводом і цим самим створюємо умови для реалізації завдань 

проєкту (контент) .



Дякую за увагу! 

Контакти 
lnu.edu.ua – сторінка ЛНУ імені Франка 

international.lnu.edu.ua – Відділ міжнародних зв'язків  

Ifnul.international - Відділ міжнародних зв'язків у Фейсбук 

@Ifnul.international - Відділ міжнародних зв'язків в Інстаграм 

ifnul.erasmusplus@gmail.com - Відділ міжнародних зв'язків 

erasmus.coordinator@lnu.edu.ua – Інституційний координатор програми 

Еразмус+ в Університеті (Оксана Краєвська)
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