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1. Загальні положення

1.1.Дане  Положення  розроблене  на  підставі  Статуту  Львівського  національного 

університету імені Івана Франка (далі Університет) та Положення про науково-дослідну частину 

(далі НДЧ) Університету.

1.2.Астрономічна  обсерваторія  (далі  Обсерваторія)  Університету  має  статус  науково-

дослідної  установи і є структурним підрозділом Університету,  який  входить до складу НДЧ. 

Обсерваторія також є базою для підготовки спеціалістів, магістрів і кадрів вищої кваліфікації за 

спеціальністю астрономія та астрофізика і радіоастрономія.

1.3.У  своїй  діяльності  Обсерваторія  керується  законодавством  України,  Статутом 

Університету,  Положенням  про  НДЧ  Університету  і  наказами  Ректора  з  питань  регулювання 

наукової діяльності і підпорядковується безпосередньо проректору з наукової роботи.

1.4.Основною  діяльністю  Обсерваторії  є  виконання  у  встановленому  порядку  науково-

дослідних  робіт (далі НДР) та дослідно-конструкторських робіт (далі ДКР) з астрономічної та 

космічної тематики.

1.5.Основні напрямки наукової діяльності Обсерваторії такі:

● дослідження фізичних процесів  на Сонці, сонячної активності та сонячно-земних зв'язків;

● дослідження  нестаціонарних  зір  різної  природи  змінності,  зоряних  скупчень,  міжзоряного 

середовища нашої та інших галактик; 

● дослідження  будови  та  походження  галактик,  великомасштабної  структури  Всесвіту  та  її 

елементів;

● дослідження  фотометричних,  спектрофотометричних  та  поляриметричних  властивостей 

штучних  небесних  тіл  з  метою  дослідження  впливу  на  них  навколоземного  космічного 

середовища та  вироблення і вдосконалення стратегії контролю космічного простору;

● визначення  координат  та  відстані  до  спеціалізованих  штучних  супутників  Землі  з  метою 

дослідження форми Землі та задач космічної геодезії.

Обсерваторія проводить сама та приймає участь в кооперативних програмах астрономічних 

спостережень,  моніторінгів  та  служб  за  активністю  Сонця,  блиском  змінних  зір,   квазарів, 

галактик, лазерної локації штучних супутників Землі, контролю за космічним простором.

1.6.До складу матеріальної бази Обсерваторії входять такі об’єкти: 

● науково-дослідні  лабораторії,  кабінети,  спостережувальні  площадки  з  павільйонами   і  інші 

приміщення Обсерваторії у м.Львові по вул. Кирила і  Мефодія 8 і 8а;

● заміська  станція  спостережень  у смт.  Брюховичі  по вул.Нова,7,  на якій  знаходяться  основні 

телескопи Обсерваторії, лабораторний корпус, готель для спостерігачів, сімейний гуртожиток 

для  співробітників  обсерваторії,  склад,  гараж   та  інші  інженерно-технічні  та  допоміжні 

споруди.



 Будівлі, споруди, приміщення, наукове та навчальне обладнання, інвентар та інше майно, 

яким користується Обсерваторія, є складовою частиною матеріальної бази Університету. 

1.7.Для обговорення і вирішення найважливіших питань своєї діяльності в Обсерваторії у 

встановленому порядку створюється і діє Науково-технічна рада.

1.8.Обсерваторія  може  мати  штамп,  печатку  для  довідок  і  бланки  з  реквізитами 

структурного підрозділу Університету. Скорочена назва Обсерваторії -  АО ЛНУ.

 2. Обов’язки Обсерваторії

 Основними обов’язками Обсерваторії є такі:

2.1.Виконувати науково-дослідні  роботи згідно тематичного плану НДР Університету на 

сучасному рівні досліджень по кожному із напрямків;

2.2.Організовувати  і  проводити  регулярні  наукові  семінари  за  основними  напрямками 

досліджень;

2.3.Підтримувати  в  належному  стані  науково-дослідну  базу  Обсерваторії,  приміщення, 

будівлі,  споруди та інше майно, яким користується Обсерваторія;

2.4.Забезпечувати  належні  умови праці  як  для  своїх  працівників,  так  і  для  студентів  та 

аспірантів університету, які проходять в Обсерваторії навчальну і науково-дослідну підготовку за 

спеціальністю астрономія  та астрофізика і радіоастрономія;

2.5.Регулярно приймати участь в конкурсах на право виконання держбюджетних НДР та 

конкурсах,  які  оголошуються  вітчизняними,  іноземними  та  міжнародними  організаціями  для 

здобуття  грантів  на  виконання  відповідних  науково-дослідних  проектів  в  рамках  основних 

напрямків діяльності Обсерваторії; 

2.6.Публікувати результати наукових досліджень в монографіях, вітчизняних та зарубіжних 

періодичних  наукових  виданнях,  спільно  з  кафедрою  астрофізики  видавати  підручники  і 

посібники з астрономії чи астрофізики;

2.7.Проводити науково-просвітницьку роботу  серед населення шляхом публікацій статтей 

у науково-популярних виданнях та в пресі, виступів на радіо і телебаченні, проведення екскурсій 

та гурткової роботи  із студентами молодших курсів, членами Малої академії наук, любителями 

астрономії.

2.8.Звітуватись за свою наукову діяльність відповідно до встановленого порядку.



3. Права Обсерваторії

 Обсерваторія,  як  науково-дослідна  установа  Університету,  яка  є  також  базою  для 

підготовки  спеціалістів,  магістрів  і  кадрів  вищої  кваліфікації  за  спеціальністю  астрономія  та 

астрофізика і радіоастрономія, має такі права:

3.1.На фінансування НДР з державного бюджету відповідно до результатів конкурсів;

3.2.На фінансування з госпдоговірних НДР відповідно до заключених договорів;

3.3.На фінансування з коштів спеціального фонду Університету для забезпечення належних 

умов  для  підготовки  спеціалістів,  магістрів  та  кадрів  вищої  кваліфікації  за  спеціальністю 

астрономія  та  астрофізика  і  радіоастрономія  для  забезпечення  належного  стану  приміщень, 

інженерно-технічних споруд та господарської інфраструктури Обсерваторії;

3.4.На фінансування  за  рахунок  державних  грантів,   грантів  зарубіжних  і  міжнародних 

організацій та використовувати інші незаборонені законодавством джерела фінансування;

3.5.Брати участь у роботі українських та міжнародних астрономічних товариств, асоціацій, 

союзів;

3.6.Мати необхідну кількість штатних одиниць для забезпечення господарської діяльності 

Обсерваторії  за  рахунок  коштів  передбачених  на  фінансування  господарської  діяльності 

Університету.

3.7.На організацію і проведення наукових конференцій.

3.8.На  виділення  із  спеціального  фонду  університету  відповідних  коштів  для  видання 

монографій,  підручників  і  посібників,  які  написані  і  підготовлені  до  друку  науковцями 

Обсерваторії.

3.9.Формувати проект кошторису Обсерваторії на базі перелічених вище джерел і підстав 

фінансування. 

3.10.У встановленому порядку реорганізовувати і ліквідовувати наявні та створювати нові 

відділи відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт.

3.11.Формувати  проект  штатного  розпису  Обсерваторії  і  подавати  на  затвердження  у 

встановленому порядку.

3.12.Надавати послуги фізичним і юридичним особам відповідно до чинного

законодавства та згідно переліку дозволених послуг.

3.13.Виносити  на  засідання  ректорату   пропозиції  про  передачу  в  оренду  тимчасово 

невикористовуваних будівель, споруд, обладнання та іншого майна.



4. Структура і штати Астрономічної обсерваторії

4.1.Основними  структурними  підрозділами  Обсерваторії  є  такі  відділи,  які  сформовані 

відповідно до основних наукових напрямків: відділ практичної астрономії та фізики ближнього 

космосу, відділ  фізики Сонця, відділ фізики  зір і галактик, відділ релятивістської астрофізики та 

космології, відділ технічного обслуговування телескопів.

4.2.Допоміжними структурними підрозділами Обсерваторії є:

- бібліотека Астрономічної обсерваторії;

- господарська група .

4.3.Штати Обсерваторії складають:

- директор (старший,  провідний або головний науковий співробітник з покладанням обов'язків 

директора);

-  заступники директора з  наукової  роботи та адміністративно-господарської  роботи (науковий, 

старший або провідний науковий співробітник з покладанням обов'язків заступника директора);

- керівники відділів відповідно до переліку в п.4.1-4.2;

- наукові та інженерно-технічні працівники, які виконують науково-дослідні роботи  відповідно до 

тематичного плану НДР Університету;

- працівники, які забезпечують господарську діяльність обсерваторії (в переліку штатних одиниць 

- інженер, бібліотекар, слюсар, електромонтер, сторожі, двірники, прибиральниці).

Ставка директора та його заступника з наукової роботи фінансується за рахунок коштів, які 

передбачені на  виконання НДР, у встановленому в Університеті порядку.

Ставки  наукових  працівників  і  інженерно-технічних  працівників,  які  виконують 

держбюджетні і госпдоговірні НДР, фінансуються з фонду оплати праці цих робіт.

Ставки  завідувача  відділу  технічного  обслуговування  телескопів  та  ставки  інших 

працівників цього відділу фінансуються з основного фонду (параграф 47).

Ставка  заступника  директора  з  адміністративно-господарської  роботи  та  ставки  інших 

працівників,  які  забезпечують  господарську  діяльність  Обсерваторії  фінансуються  за  рахунок 

коштів, передбачених на фінансування господарської діяльності Університету.

5. Управління Астрономічною обсерваторією

5.1.Керівництво  Обсерваторією  здійснює  директор,  який  призначається  ректором 

Університету  із  числа  кандидатур  рекомендованих  Вченою  радою  університету  та  Науково-

технічною радою  Обсерваторії. 

В  разі  непідписання  ректором  наказу  про  призначення  директора  відбувається  нове 

висування  та  обговорення  кандидатур.  Кандидатура,  яка  була  рекомендована  Вченою  радою 



університету на попередньому етапі, повторно не висувається. 

5.2.Директор керує обсерваторією на підставі єдиноначальності й несе відповідальність за 

діяльність  обсерваторії  перед  ректором  університету  і  Вченою  радою  університету.  Рішення 

директора обов’язкові для виконання усіма співробітниками обсерваторії.

5.3.Директор  забезпечує  дотримання  законності  та  дисципліни,  враховує  вказівки  та 

рекомендації  вищестоячих  органів  при  складанні  планів  науково-дослідних  і  дослідно-

конструкторських робіт, підготовки кадрів, фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

та інших планів, подає їх для затвердження Ректору.

5.4.Директор Обсерваторії:

- затверджує плани наукових досліджень структурних підрозділів та наукових груп;

-  головує  на  засіданнях  Науково-технічної  ради  Обсерваторії  та  керує  роботою  наукового 

семінару;

- вносить пропозиції щодо прийому на роботу та звільнення з роботи працівників Обсерваторії;

- готує проекти будь-яких договорів, які стосуються діяльності Обсерваторії;

- вносить пропозиції щодо матеріального та морального заохочення працівників Обсерваторії;

- затверджує проекти штатного розпису та кошторису Обсерваторії;

- визначає посадові обов’язки працівників Обсерваторії;

- видає розпорядження в межах своєї компетенції.

5.5.Директор  щорічно  звітується  перед  Науково-технічною  радою  Обсерваторії  про  всі 

види її діяльності.

5.6.Директор  за  дорученням  Ректора  представляє  Обсерваторію  в  усіх  органах  і 

організаціях, контролює діяльність підрозділів Обсерваторії.

 5.7.  Заступник директора із  наукової  роботи та заступник директора із  адміністративно-

господарської роботи обсерваторії призначаються Ректором університету за поданням директора 

на строк його повноважень за погодженням проректора з наукової роботи. Їх обов’язки та права 

визначаються посадовими інструкціями.

5.8.Заступник директора із наукової роботи виконує обов’язки директора у випадку його 

відсутності,   заступник  директора  із  адміністративно-господарської  роботи  виконує  обов’язки 

директора у випадку  відсутності обох.

5.9.Керівники  відділів  здійснюють  організацію  та  керівництво  діяльністю  по  напрямах 

робіт,  по  складанню  та  виконанню  планів  досліджень,  відповідають  за  їх  якість  і  строки 

виконання,  відповідають за виконання своїми колективами правил внутрішнього розпорядку та 

трудової  дисципліни,  беруть  безпосередньо  участь  у  проведенні  наукових  досліджень  та  їх 

впровадженні.



6. Науково-технічна рада Обсерваторії

6.1.Науково-технічна рада Обсерваторії створюється з метою розгляду:

- основних питань розвитку наукових досліджень Обсерваторії;

- конкурсних та атестаційних справ;

- питань підготовки спеціалістів вищої кваліфікації;

- інших важливих питань діяльності Обсерваторії.

6.2.До  складу  Науково-технічної  ради  входять:  директор,  його  заступники,   завідувачі 

відділів та наукові керівники тем. Також до складу Науково-технічної ради можуть входити один - 

два провідні спеціалісти інших астрономічних установ (за їх згодою). Склад Науково-технічної 

ради Обсерваторії затверджуються ректором університету терміном до 3-х років.

Головою Науково-технічної ради Обсерваторії є її директор.

6.3.Засідання Науково-технічної  ради відбуваються не рідше одного разу на 2 місяці.  За 

ініціативи голови Ради чи третини її членів може бути скликане позачергове засідання.

6.4.Науково-технічна рада:

- заслуховує та затверджує щорічні звіти директора;

 - розглядає питання щодо рекомендацій по заміщенню посад завідувачів відділів  та наукових 

керівників тем;

- розглядає основні напрямки наукових досліджень Обсерваторії, теми та звіти про їх виконання;

- розглядає і погоджує запити на фінансування НДР з державного бюджету та заслуховує звіти про 

їх виконання;

- формує рекомендації до складу атестаційних комісій;

- рекомендує наукових керівників аспірантів та пошукувачів, ухвалює теми дисертацій;

- більшістю у дві третини голосів від загального складу може порушити питання про дострокове 

припинення повноважень директора, його заступників, завідувачів відділів;

- розглядає інші питання діяльності Обсерваторії відповідно до своїх повноважень.

6.5.Науково-технічна рада є правомочною за наявності на її засіданні не менше двох третин 

членів Ради. Рішення приймаються більшістю голосів членів Ради, які присутні на засіданні.

6.6.Засідання Науково-технічної ради є відкритими.

7. Фінансування діяльності Обсерваторії

7.1.Джерелами фінансування Обсерваторії є:

-держбюджетні  асигнування,  що  надходять  на  виконання  держбюджетних  НДР  та  для 

забезпечення господарської діяльності Університету;



-кошти, що надходять за виконання науково-дослідних робіт (послуг) на замовлення юридичних 

та фізичних осіб;

-спеціальні кошти Університету, які виділяються Обсерваторії для підтримання її на належному 

рівні як бази для підготовки спеціалістів, магістрів та кадрів вищої кваліфікації за спеціальністю 

астрономія та астрофізика і радіоастрономія;

- добровільні внески і пожертвування;

- інші, не заборонені законодавством України джерела.

Обсяги  бюджетного  фінансування  Обсерваторії  визначаються  у  встановленому  в 

Університеті порядку та затверджуються Ректором Університету.

 Кошти,  отримані  Обсерваторією,  використовуються  згідно  з  кошторисом  видатків 

Обсерваторії,  відповідно  до  кодів  економічної  класифікації  у  встановленому  в  Університеті 

порядку.

8. Порядок введення в дію та зміни Положення

8.1.Положення  про Обсерваторію розглядається  Науково-технічною радою Обсерваторії, 

погоджується з НДЧ, планово-фінансовим відділом та  затверджується ректором Університету і 

вводиться в дію з дати затвердження.

8.2.У випадку внесення змін і доповнень до Статуту Університету чи Положення про НДЧ 

Університету, які стосуються науково-дослідних установ, відповідні зміни і доповнення вносяться 

в дане Положення.

9. Реорганізація та ліквідація Астрономічної обсерваторії

 9.1.Реорганізація астрономічної обсерваторії здійснюється Вченою радою університету за 

поданням Науково-технічної ради Обсерваторії.

9.2.Астрономічна  обсерваторія  університету  припиняє  свою  діяльність  рішенням 

Міністерства освіти і науки України за поданням Вченої ради університету.

Заступник проректора з наукової роботи             _________________ С. В. Орищин

                                    

                Юристконсульт НДЧ                                          _________________ В. М. Стасів

        

       Начальник планово-фінансового відділу                  _________________М. П. Лялька 

     Директор астрономічної обсерваторії                        __________________Б. С. Новосядлий 


