
 

ПЛАН 

роботи Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

на друге півріччя 2016-2017 навчального року 
 

Січень-лютий 

 

1. Підсумки науково-дослідницької діяльності за 2016 рік і завдання вчених 

Університету на 2017 рік 

Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 

Гот.: науково-дослідна частина, кафедри Університету 

2. Про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі 

Університету  

Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 

Гот.:  відділ аспірантури, профільні кафедри 

3. Про фінансово-господарську діяльність Університету у 2016 році, напрями її 

здійснення та затвердження кошторису на 2017 рік 

Доп.: начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер  

Ясінська Л.Т. 

Гот.: фінансово-економічний відділ університету 

4. Про заходи Університету з протидії антиукраїнській пропаганді  

Доп.: проректор з навчально-виховної роботи, проф. Гелей С.Д. 

5. Затвердження плану роботи вченої ради Університету у другому семестрі 

2016-2017 навчального року 

Доп.: секретар Вченої ради, проф. Медвідь Л.Г. 

6. Різне 

 

Березень 

 

1. Про результати набору здобувачів наукового ступеня доктора філософії та 

основні напрями вдосконалення роботи аспірантури 

Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 

Гот науковий відділ 

2. Про навчально-методичне забезпечення дисциплін, які викладаються на 

спеціальностях: “Журналістика”, “Комп’ютерні науки та інформаційні 

технології”, “Технологія захисту навколишнього середовища”, “Туризм” 

Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Скибінський С.В. 

Гот.: завідувачі кафедр, відділ методичного забезпечення та акредитації  

3. Розгляд матеріалів самоаналізу діяльності юридичного факультету  

Доп.: декан юридичного факультету, доц. Котуха О.С., 

Гот.: юридичний факультет  

4. Різне 

 

 

 



Квітень 

 

1.Про хід виконання Заходів з профорієнтаційної роботи та організації набору у 

2017 році 

Доп.: директор ІЕФ, декани та відповідальний секретар приймальної комісії 

Гот.: директор ІЕФ, декани та відповідальний секретар приймальної 

комісії 

2. Розгляд і затвердження тем дисертаційних робіт для здобувачів наукового 

ступеня доктора філософії 

Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 

Гот.: завідувачі кафедр, робочі групи із розгляду тем і науковий  відділ 

3. Про результати ректорських контрольних робіт 

Доп.:  перший проректор, доц. Барна М.Ю. 

Гот.: директор ІЕФ та декани факультетів 

4.Про результати анкетування студентів щодо оцінки роботи викладачів  

Доп.: перший проректор, проф. Барна М.Ю. 

Гот.: навчальний відділ, науковий відділ і відділ методичного забезпечення 

та акредитації 

5. Звіт про роботу вченої спеціалізованої ради Д 35.840.01  

Доп.: голова спец. ради, проф.Мізюк Б.М. 

Гот.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б.,  

голова спец. ради К 35.840.03, проф. Мізюк Б.М. 

 вчений секретар спец. ради Д 35.840.01, проф. Барна М.Ю. 

6. Різне. 

 

Травень 

 

1. Про якість та результати використання дистанційних курсів у навчальному 

процесі 

Доп.: перший проректор, доц. Барна М.Ю., 

 проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Скибінський С.В. 

Гот.: відділ методичного забезпечення та акредитації, навчально-науковий 

інформаційний інститут 

2. Про роботу юридичного факультету з правового виховання студентів 

університету  

Доп.:  декан юридичного факультету, доц. Котуха О.С.  

Гот.: проректор з навчально-виховної роботи, проф. Гелей С.Д. 

3. Про роботу Студентської ради Університету та її місію в підвищенні якості 

навчання студентів 

Доп.: Голова студентської ради Університету Шевченко П.Т. 

Гот.: студентська рада Університету 

4. Звіт про міжнародну діяльність університету 

Доп.: начальник відділу міжнародних зв’язків Штанько Т. М. 

Гот.: відділ міжнародних зв’язків  



5. Про результати рейтингування науково-педагогічних працівників та кафедр 

Університету 

Доп.: перший проректор, проф. Барна М.Ю. 

Гот.: навчальний відділ, науковий відділ і відділ методичного забезпечення 

та акредитації 

6. Різне 

 

Червень-липень 

 

1.Про рівень якості навчально-методичних розробок професорсько-

викладацького складу університету і запровадження підготовки фахівців із 

застосуванням принципів дуальної освіти 

Доп.:  проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Скибінський С.В. 

Гот.: відділ методичного забезпечення та акредитації  

2. Розгляд матеріалів самоаналізу діяльності факультету товарознавства, 

управління та сфери обслуговування 

Доп.: декан факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування, доц. Гаврилишин В.В. 

Гот.: факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

3. Про роботу вчених рад Інституту економіки та фінансів і факультетів 

Доп.: директор ІЕФ та декани факультетів 

Гот.: секретарі вчених рад Інституту економіки та фінансів і факультетів 

4. Про виконання ухвал вченої ради Університету 

Доп.: секретар вченої ради, проф. Медвідь Л.Г. 

5. Різне 

 

 
 

 

 

 

 

 


