
План 
роботи вченої ради Львівського торговельно-економічного університету  

на перше півріччя 2016-2017 навчального року 

Вересень 

1. Про результати набору студентів до Університету та коледжу у 2016 році та 

завдання з організації набору студентів у 2017 році 

Доп.: секретар приймальної комісії, доц. Воронко Р.М.,  

         в.о. директора Луцького кооперативного коледжу, Плісак С.В.  

Гот.: приймальна комісія університету, відбіркова комісія коледжу 

2. Про готовність структурних підрозділів і матеріально-технічної бази 

Університету до роботи у 2016-2017 навчальному році 

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

фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер Ясінська Л.Т.  

Гот.: інститути, факультети, навчальна частина, відділ методичного 

забезпечення та акредитації, адміністративно-господарська частина 

3. Затвердження плану роботи вченої ради Університету у першому семестрі 

2016-2017 навчального року 

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

4. Про хід підготовки до відзначення 200-річчя з Дня заснування ЛТЕУ 

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

5. Про погодження штатного розпису Університету на 2016-2017 навчальний рік 

Доп.: ректор, проф. Куцик П.О. 

6. Про підготовку до акредитації спеціальностей у 2016-2017 навчальному році 

Доп.: начальник відділу методичного забезпечення та акредитації  

Курилець Л.А. 

7. Різне 

 

Жовтень 

1. Про результати набору здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії 

та наукового рівня доктора наук у 2016 році та завдання з організації набору у 

2017 році 

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

Гот. : відділ аспірантури 

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. Шляхи підвищення ефективності практичної підготовки здобувачів вищої освіти під 

час проведення виробничих та переддипломних практик у 2016-2017 навчальному 

році  

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

Гот.: завідувачі випускових кафедр, гаранти освітніх програм, відділ 

методичного забезпечення та акредитації 

4. Про результати перевірки стану та якості дистанційних курсів 

Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Барна М.Ю. 



Гот.: навчально-науковий інформаційний інститут і відділ методичного 

забезпечення та акредитації 

5. Про стан інформаційного забезпечення веб-ресурсів та ефективність роботи сайту 

Університету 

Доп.: директор навчально-наукового інформаційного інституту,  

доц. Швець О.М. 

Гот.: навчально-науковий інформаційний інститут  

6. Різне 
 

Листопад 

1. Розгляд та затвердження Правил прийому до Львівського торговельно-

економічного університету в 2017 році 

Доп.: відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Воронко Р.М. 

Гот.: проректори, приймальна комісія, інститути, факультети, коледж 

2. Про хід виконання завдань з профорієнтаційної роботи у жовтні-листопаді  

2016 року 

Доп.: відповідальний секретар приймальної комісії, директори інститутів, 

декани факультетів, директор коледжу  

Гот.: приймальна комісія, дирекція інституту, деканати факультетів 

3. Розгляд матеріалів самоаналізу діяльності факультету міжнародних 

економічних відносин та інформаційних технологій за 2016 рік 

Доп.: декан факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій, доц. Полякова Ю.В. 

Гот.: факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій 

4. Про результати прийому та організацію навчання іноземних громадян на 

підготовчому відділенні Університету 

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

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

5. Про створення наглядової ради Університету 

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

6. Про стан виконання дипломних робіт і підготовки до їх захисту студентів 

денної та заочної форм навчання освітнього рівня “магістр” 

Доп.: директор Інституту економіки та фінансів, декани факультетів 

Гот.: випускові кафедри 

7. Різне. 

 

Грудень 

1. Про публікації статей у виданнях, що індексовані в наукометричних базах  

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

2. Про моніторинг освітнього процесу та результати ректорських контрольних робіт 

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

Гот.: директор ІЕФ та декани факультетів 

3. Про запровадження сучасних програм підвищення кваліфікації і перепідготовки 

працівників системи споживчої кооперації та інших галузей національної 

економіки 

Доп.: директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти,  



проф. Антонюк Я.М. 

4. Про хід реалізації Концепції вивчення іноземних мов та запровадження 

англомовних проектів в Університеті 

Доп.: завідувач кафедри іноземних мов, доц. Ковалик Н.В., начальник відділу 

міжнародних зв’язків Штанько Т.М. 

Гот.: кафедра іноземних мов, відділ міжнародних зв’язків, 

5. Участь студентського самоврядування в популяризації Львівського торговельно-

економічного університету 

Доп.: Голова студентської ради університету  

Гот.: студентські ради факультетів і університету  

6. Про заходи Університету протидії антиукраїнській пропаганді через засоби 

масової інформації 

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

7. Різне 

 

Січень 

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 та напрями її 

здійснення у 2016 році   

Доп.: начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер  

Ясінська Л.Т. 

Гот.: фінансово-економічний відділ університету 

4. Затвердження плану роботи вченої ради Університету у другому семестрі 2016-

2017 навчального року 

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

5. Різне 
 

 

 

 


