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Вищі навчальні заклади Львівської області на початок 2016/17 навчального року
На початок 2016/17 навчального року в області налічувалось 42 вищих
навчальних заклади І–IV рівнів акредитації – 12 університетів, 5 академій, 4 інститути,
14 коледжів, 6 училищ та 1 технікум. Статусом національного володіють 6 університетів
та 2 академії.
Навчальний рік розпочали 124,8 тис. студентів, що на 535 осіб менше, ніж
попереднього року. Тенденція до зменшення кількості студентів спостерігається вже
вісім років поспіль. Порівняно з початком 2008/09 навчального року їх чисельність
скоротилась на 42,8 тис., або майже на чверть.
Денній формі навчання віддали перевагу 76,9% студентів, вищу освіту за
вечірньою та заочною формами навчання здобувають 23,1% студентів.
Переважна більшість студентів (87,2%) навчається у державних вищих
навчальних закладах та закладах місцевого підпорядкування.
У 2016 році до вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації подали заяви 8,3
тис. абітурієнтів (загальний конкурс становив 212 заяв на 100 зарахованих),
161,8
тис. абітурієнтів – до вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (733 заяви на
100 зарахованих).
Студентами вищих навчальних закладів області цьогоріч стали 26 тис. осіб, з них
51% навчається за рахунок державного бюджету.
У 2016 році навчання у вишах завершили 30,6 тис. молодих фахівців
(у 2015 році – 34,8 тис.).
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Дипломованими спеціалістами стали − 6,5 тис. випускників, магістрами –
6,2 тис. , бакалаврами − 9,0 тис., молодшими спеціалістами − 8,9 тис.
Найбільша кількість випускників здобули вищу освіту в галузі соціальних наук,
бізнесу і права – 9,4 тис., з інженерних дисциплін − 5,6 тис., з гуманітарних наук та
мистецтва – 2,8 тис., стільки ж у галузі охорони здоров’я.
Навчальний процес у вищих навчальних закладах забезпечує викладацький
склад, який налічує 14,9 тис. педагогічних та науково-педагогічних працівників, з них
6,1 тис. – кандидати наук, 1,2 тис. – доктори наук, 4,1 тис. – доценти та 1,1 тис. –
професори.
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