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Наукові досягнення Університету у 2019 році
У грудні 2019 року у Львівському університеті відбулися засіданнями
Науково-технічної ради (НТР), під час яких учасники зібрань заслухали та
обговорили підсумкові річні звіти про наукову роботу факультетів і
структурних підрозділів Університету. На останньому такому засіданні
Науково-технічна рада затвердили Ухвалу «Про підсумки наукової
діяльності Університету у 2019 році» та окреслила основні завдання ЛНУ
ім. Івана Франка у сфері науки і техніки (Львівський національний
університет імені Івана Франка).
Згідно з ухвалою НТР, 2019 рік став для Львівського університету
періодом вагомих здобутків у науковій роботі. Хороші результати
продемонстрували як працівники, так і студенти та аспіранти Університету,
які брали активну участь у наукових конференціях, займалися
фундаментальними дослідженнями та прикладними розробками у різних
галузях знань, після чого публікували результати своїх напрацювань у
всеукраїнських і міжнародних виданнях.
Загалом у 2019 році в Університеті виконували 40 тем за
держбюджетною тематикою (обсяг фінансування становив 20175,8 тис. грн),
6 тем за спеціальною тематикою (900,0 тис. грн), 3 госпдоговори (463,9 тис.
грн). Обсяг фінансування для підтримки шести наукових об’єктів
національного надбання України становив 4787,7 тис. грн. Отримано 10
ґрантів на суму 9652,3 тис. грн. з інших джерел фінансування.
Плідна праця вчених Університету у різних галузях наукових
досліджень вже традиційно отримала багатогранне представлення у
друкованих виданнях України та світу. Так, у 2019 році вчені Університету
опублікували 106 монографій, 16 підручників, 97 навчальних посібників,
3651 статтю, серед них 291 – у журналах, які включені до наукометричної
бази даних Wеb of Science, 422 – у журналах, що включені до
наукометричної бази даних Sсорus та 305 – в інших закордонних виданнях.
Окрім цього видали 29 випусків «Вісників Львівського університету» та
інших періодичних видань.
<…> Ще одним позитивним показником роботи Університету є захист
дисертаційних робіт. Так, у 2019 році наукові та науково-педагогічні
працівники, докторанти та аспіранти Університету захистили 20 докторських
і 108 кандидатських дисертацій.
За вагомий внесок у розвиток науки та високі здобутки у різних сферах
академічного та дослідницького життя понад пів сотні працівників ЛНУ
ім. Івана Франка нагородили почесними званнями, державними нагородами,
преміями Президента України та іншими відзнаками найвищого рівня.
Упродовж року у Львівському університеті активно розвивали
середовище для практичного розвитку науки та обміну досвідом і знаннями.
Зокрема, у 2019 році організували та провели 91 наукову конференцію, з них
– 45 міжнародних. Працівники Університету здійснили 570 виїздів за кордон
для участі в міжнародних конференціях і семінарах. Також 3 15 по 25 травня

2019 року в Університеті провели низку наукових заходів (конференції,
семінари, лекції, презентації, книжкові виставки тощо) в рамках ХІІІ
Всеукраїнського фестивалю науки 2019.
Найефективніші розробки вчених Львівського університету захищені 19ма патентами на винаходи і корисні моделі. Найбільше патентів отримали
науковці хімічного факультету – 9.
<…> Окрему увагу акцентували на початку роботи центрів
колективного
користування науковим обладнанням:
«Лабораторія
матеріалознавства інтерметалічних сполук» та «Міжуніверситетський центр
колективного користування клітинної біології та біоенергетики». Також НТР
наголосила на відкритті Центру досконалості імені Жана Моне
«Західноукраїнський дослідницьких центр з європейських студій».
В ухвалі Науково-технічної ради не оминули потребу активнішого
залучення додаткових джерел фінансування та проблему не зазначення місця
праці – Львівський національний університет імені Івана Франка –
працівниками Університету у низці статей у журналах з імпакт-фактором.
Високі досягнення та позитивні результати роботи Львівського
університету мотивують ставити на майбутнє не менш значні цілі. У
подальших планах ЛНУ ім. Івана Франка – сприяння розвитку Наукового
парку Університету, удосконалення системи рейтингового оцінювання
навчальної, методичної, наукової, інноваційної та організаційної діяльності
наукових і науково-педагогічних працівників, підготовка проектів на
фінансування в рамках Програми ЄС «Горизонт 2020», активізація діяльності
щодо включення періодичних видань Університету до міжнародних
наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та Index Copernicus,
збільшення кількості англомовних статей у періодичних виданнях
Університету та багато іншого.

