
Проект 
План 

роботи Вченої ради Львівської комерційної академії  
на перше півріччя 2014-2015 навчального року 

Вересень 
 
1. Розгляд Програми діяльності ЛКА на період 2014-2017 рр. 

Доп.: ректор академії, проф. Куцик П.О. 
Гот.: дирекції інститутів, деканати факультетів   

2. Про результати набору студентів до академії та коледжу ЛКА у 2014 році та 
завдання з організації набору у 2015 році 
Доп.: секретар приймальної комісії, доц. Воронко Р.М.,  
          директор Луцького кооперативного коледжу, Стрільчук Н.С.  
Гот.: приймальна комісія, директори інститутів, декани факультетів 

3. Про підготовку об’єктів академії до роботи в осінньо-зимовий період  
2014-2015 рр. 
Доп.: начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер  

Ясінська Л.Т. 
Гот.: структурні підрозділи адміністративно-господарської частини   

4. Затвердження плану роботи Вченої ради академії на перший семестр 2014-2015 
навчального року 
Доп.: секретар Вченої ради, доц. Медвідь Л.Г.   

5. Різне. 
 

Жовтень 
 

1.  Про підготовчі роботи з акредитації діяльності ЛКА в цілому. 
Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Скибінський С.В. 

Гот.: відділ методичного забезпечення та акредитації  
2. Про заходи щодо попередження і недопущення можливих терористичних  

проявів  на території академії  із використанням  вибухових пристроїв 
Доп.: проректор з навчально-виховної роботи, проф. Гелей С.Д.   
Гот.: секретаріати інститутів, деканати факультетів 

3. Про святкування 197-річчя з дня заснування академії 
Доп.: проректор з навчально-виховної роботи, проф. Гелей С.Д.   
Гот.: Інститут економіки та фінансів, факультети 

4. Різне 
 

Листопад 
 
1. Про виконання завдань з профорієнтаційної роботи у 2014-2015 навч. році 

Доп.: відповідальний секретар приймальної комісії, директори інститутів, 
декани факультетів, директор коледжу  

Гот.: приймальна комісія, дирекція інституту, деканати факультетів 
2. Про впорядкування видання підручників і посібників в академії  



Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Скибінський С.В.  
Гот.: відділ методичного забезпечення та акредитації 

3. Про  хід реалізації Концепції вивчення іноземних мов  у ЛКА  
Доп.: зав. кафедри іноземних мов, доц.. Ковалик Н.В.  

4. Різне. 
 

Грудень 
 

1.Шляхи збільшення інтенсивності публікацій у виданнях, що індексовані в 
наукометричних базах 
Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Шевчук В.О. 
Гот.: науково-дослідна частина 

2. Про удосконалення організації навчального процесу в умовах використання 
дистанційних елементів у навчанні із застосуванням інформаційно-
комунікаційних технологій 
Доп.: Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Скибінський С.В. 

Гот.: деканати, ІЕФ, відділ методичного забезпечення та акредитації,  
навчальний відділ  

3. Презентація проектів “Лідерство та управління змінами у вищій освіті”  
програми TEMPUS та “Розширення можливостей у сфері освіти" (EMBER) 
програми ERASMUS MUNDUS 
Доп.: перший проректор 
Гот.: відділ міжнародних зв’язків і стратегічного розвитку 

4. Різне 
 

Січень 
 

1. Підсумки науково-дослідницької діяльності за 2014 рік і завдання вчених 
академії на 2015 рік 
Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Шевчук В.О. 
Гот.: науково-дослідна частина 

2. Про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі 
академії  
Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Шевчук В.О. 
Гот.:  відділ аспірантури 

3. Про фінансово-господарську діяльність академії у 2014 році та напрями її 
здійснення у 2015 році   
Доп.: начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер  

Ясінська Л.Т. 
Гот.: фінансово-економічний відділ академії  

4. Затвердження плану роботи Вченої ради академії на другий семестр 2014 – 
2015 н.р. 
Доп.: секретар Вченої ради, доц. Медвідь Л.Г. 

5. Різне 
 
 


