
ЗВІТ 
про результати моніторингу якості дистанційних курсів на 1 семестр 

2021-2022 н.р. з обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін 

для здобувачів першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівня вищої освіти  
Львівського торговельно-економічного університету 

 

У серпні 2021 р. відділом моніторингу якості освіти та акредитації проведено 

перевірку повноти та якості дистанційних курсів з обов’язкових і вибіркових 

навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти на 1 семестр 2021-2022 н.р. 

Під час моніторингу було перевірено біля 400 дистанційних курсів обов'язкових та 

понад 200 дистанційних курсів вибіркових дисциплін навчальних планів бакалаврів 1–4 

курсу і магістрів 1-2 курсу усіх спеціальностей та освітньо-професійних програм. 

Результати перевірки дистанційних курсів показали, що з навчальних дисциплін: 

“Основи дієтології”, “Невідкладна медична допомога”, “Оздоровчий туризм” ДК ще 

наповнюються (дисципліни читаються вперше); з навчальних дисциплін: “Теоретичні 

основи реклами”, “Кримінальне право України”, “Правознавство”, “Правове 

забезпечення реклами та зв'язків з громадськістю”, “Конституційне право зарубіжних 

країн”, “Проблеми запобігання та протидії корупції в Україні” та ін. дистанційні курси 

оновлюються у зв’язку із змінами законодавства; у дистанційному курсі з дисципліни 

“Економічна теорія” не завантажено силабуси і РП для спеціальностей 072 “Фінанси, 

банківська справа та адміністрування”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність”, 242 “Туризм”; у ДК з навчальних дисциплін “Економіка підприємств сфери 

обслуговування”, “Теорія і практика журналістської творчості”, “Міжнародний туризм”, 

“Дипломатичний протокол та етикет”, “Міжнародний менеджмент”, “Інноваційний 

менеджмент організацій” деякі теми лекцій сформульовані інакше ніж у РП; не всі теми 

завантажені в ДК “Автоматизація виробничих процесів”, “Електротехніка”, “Товарна 

інформація”; у ДК “Вища та прикладна математика”, “Вища математика”, 

“Зовнішньоекономічна діяльність підприємства в умовах транснаціоналізації світової 

економіки”, “Статистика”, “Організація анімаційної діяльності”, “Експертиза готельно-

ресторанних послуг” ще не розміщені силабуси, РП, перелік рекомендованих джерел; у 

ДК “Конфліктологія та теорія переговорів” і “Країнознавство” не розміщені РП і 

силабус для ОПП “Міжнародний бізнес”. 

Проведений відділом моніторинг повноти та якості дистанційних курсів з 

навчальних дисциплін 1 семестру 2021-2022 н.р. показав, що лише незначна частина ДК 

у ВЕБ центрі Університету потребує доповнення або оновлення.  

За результатами проведеного моніторингу було встановлено, що освітні 

компоненти в основному забезпечені якісними дистанційними курсами з навчальних 

дисциплін 1 семестру 2021-2022 н.р.. 

Інформацію про результати моніторингу доведено до відома завідувачів кафедр та 

науково-педагогічних працівників, які викладають відповідні дисципліни. Завідувачі 

кафедр повинні забезпечити ефективний та результативний контроль за процесом 

наповнення та удосконалення дистанційних курсів як обов’язкових так і вибіркових 

дисциплін. 
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