
План 
роботи Вченої ради Львівської комерційної академії  

на перше півріччя 2015-2016 навчального року 

Вересень 
1. Про результати набору студентів до академії та коледжу у 2015 році та 

завдання з організації набору у 2016 році 
Доп.: секретар приймальної комісії, доц. Воронко Р.М.,  
          директор Луцького кооперативного коледжу, Стрільчук Н.С.  
Гот.: приймальна комісія академії, відбіркова комісія коледжу 

2. Про готовність матеріально-технічної бази і структурних підрозділів Академії 
до роботи у 2015-2016 навчальному році 
Доп.: перший проректор, доц. Барна М.Ю., проректор з науково-педагогічної роботи, 

проф. Скибінський С.В., начальник фінансово-економічного відділу – головний 
бухгалтер Ясінська Л.Т., директор бібліотеки  Шевцова Л.В. 

Гот.: інститути, факультети, навчальна частина, відділ методичного 
забезпечення та акредитації, адміністративно-господарська частина, 
бібліотека   

3. Затвердження плану роботи Вченої ради академії на перший семестр 2015-2016 
навчального року 
Доп.: секретар Вченої ради, проф. Медвідь Л.Г.   

4. Різне. 
 

Жовтень 
1.Про створення наглядової ради Академії 

Доп.: перший проректор, доц. Барна М.Ю. 
2. Про роль наукового товариства молодих вчених у покращенні наукових 

досліджень і розвитку наукових шкіл Академії 
Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 
Гот. : проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б., доц. Лупак Р.Л. 

3. Про роботу вченої спеціалізованої ради К 35.840.02 за спеціальностями 05.18.08 
– товарознавство непродовольчих товарів і 05.18.15 – товарознавство харчових 
продуктів 
Доп.: голова спец. ради, проф. Сирохман І.В. 
Гот.: секретар спец. ради, доц.. Лозова Т.М. 

4. Про стан виконання дипломних робіт та підготовки до захисту студентів денної 
та заочної форм навчання 
Доп.: директор Інституту економіки та фінансів, декани факультетів 
Гот.: випускові кафедри 

5. Різне 
 

Листопад 
1. Розгляд та затвердження Правил прийому до ЛКА в 2016 році 

Доп.: відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Воронко Р.М. 
Гот.: проректори, приймальна комісія, інститути, факультети, коледж 



2. Про виконання завдань з профорієнтаційної роботи у першому півріччі 2015-
2016 навчального року 
Доп.: відповідальний секретар приймальної комісії, директори інститутів, 

декани факультетів, директор коледжу  
Гот.: приймальна комісія, дирекція інституту, деканати факультетів 

3. Про запровадження англомовних проектів  
Доп.: зав. кафедри іноземних мов, доц.. Ковалик Н.В., 

начальник відділу міжнародних зв’язків Штанько Т.М.  
Гот.: відділ міжнародних зв’язків, кафедри 

4. Різне. 
 

Грудень 
1. Оптимізування якості і складових забезпечення практичної підготовки 

студентів для підвищення конкурентності освітньої послуги Академії 
Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Скибінський С.В.  
Гот.: відділ методичного забезпечення та акредитації 

2. Про підсумки прийому до аспірантури та докторантури 
Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 
Гот.: зав. аспірантурою Попкова О.М. 

3. Різне 
 

Січень 
1. Підсумки науково-дослідницької діяльності за 2015 рік і завдання вчених 

академії на 2016 рік 
Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 
Гот.: науково-дослідна частина 

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

3. Про фінансово-господарську діяльність академії у 2015 році та напрями її 
здійснення у 2016 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 2015 – 
2016 н.р. 
Доп.: секретар Вченої ради, проф. Медвідь Л.Г. 

5. Різне 
 
 
 
Ректор академії                                                                           проф. Куцик П.О. 
 
Вчений секретар                                                                               проф. Медвідь Л.Г. 


