
ПЛАН 
роботи Вченої ради Львівської комерційної академії  

на друге півріччя 2013-2014 навчального року 
 

Січень-лютий 
 

1. Підсумки науково-дослідницької діяльності за 2014 рік і завдання вчених 
академії на 2015 рік 
Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 
Гот.: науково-дослідна частина, ІЕФ і факультети 

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 2014 році та затвердження 
кошторису на 2015 фінансовий рік   
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 навчального року 
Доп.: секретар Вченої ради, доц. Медвідь Л.Г. 

5. Різне. 
 

Березень 
 

1.Про хід виконання дипломних робіт студентами академії та підготовку їх до 
захисту 

Доп.: директор ІЕФ та декани факультетів 
Гот.: випускові кафедри, ІЕФ, деканати, навчальний відділ 

2. Про хід виконання Заходів з профорієнтаційної роботи та організації набору 
у 2015 році 
Доп.: директор ІЕФ, декани та відповідальний секретар приймальної комісії 
Гот.: директор ІЕФ, декани та відповідальний секретар приймальної комісії 

3. Про підготовку Положення про організацію освітнього процесу 
Доп.: перший проректор, доц. Барна М.Ю. 
Гот.:  навчальний відділ, перший проректор  

4. Про стан формування дистанційних курсів 
Доп.:  проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Скибінський С.В. 
Гот.: відділ методичного забезпечення та акредитації, навчально-науковий 

інформаційний інститут 
5. Різне. 
 
 



Квітень 
 

1.Про діяльність органів студентського самоврядування в Академії 
Доп.: проректор з навчально-виховної роботи, проф. Гелей С.Д.   
Гот.: Інститут економіки та фінансів, деканати, старостати 

2. Про освітньо-просвітницьку роботу в національно-патріотичному вихованні 
студентів Академії 
Доп.: проректор з навчально-виховної роботи, проф. Гелей С.Д.   

Гот.: Рада Академії з гуманітарної освіти та виховання 
3. Затвердження Положень, розроблених відповідно до наказу “Про 

імплементацію документації академії до Закону України “Про вищу освіту”” 
Доп.: перший проректор, доц.. Барна М.Ю. 

4. Різне. 
 

Травень 
 

1. Про освітньо-наукові програми з підготовки здобувачів наукового ступеня 
доктора філософії 
Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 
Гот.: завідувачі кафедр і науковий відділ 

2. Розгляд та затвердження тем дисертаційних робіт і наукових керівників для 
здобувачів наукового ступеня доктора філософії 
Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 
Гот.: завідувачі кафедр і науковий відділ 

3. Затвердження тем науково-дослідних робіт кафедр Академії 
Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 
Гот.: завідувачі кафедр і науковий відділ 

4. Про норми часу на виконання навчальної, наукової, методичної та 
організаційної роботи для науково-педагогічних працівників Академії 

Доп.: ректор, проф. Куцик П.О. 
Гот.: навчальний і науковий відділи 

5. Різне 
 

Червень-липень 
 

1. Про підвищення конкурентності академії на ринку освітніх послуг шляхом 
адаптації в освітній процес сучасних навчальних продуктів (дистанційних 
курсів, електронних підручників тощо) 
Доп.: перший проректор, доц. Барна М.Ю., проректор з науково-

педагогічної роботи, проф. Скибінський С.В. 
Гот.: завідувачі кафедр і відділ методичного забезпечення та акредитації 

2. Про навчально-методичну, наукову і виховну роботи в Академії та внесок у 
них кафедр і їх завідувачів 



Доп.: проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Скибінський С.В., 
проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б., голова Ради з 
гуманітарної освіти та виховання, проф. Гелей С.Д. 

Гот.: відділ методичного забезпечення та акредитації, науковий відділ і 
Рада з гуманітарної освіти та виховання 

3. Про хід виконання Заходів ЛКА з імплементації Закону України “Про вищу 
освіту” та затвердження відповідних Положень 
Доп.: ректор, проф. Куцик П.О. 

Гот.: перший проректор, доц. Барна М.Ю., проректор з науково-педагогічної 
роботи, проф. Скибінський С.В., проректор з наукової роботи, проф. 
Семак Б.Б., проректор з навчально-виховної роботи, проф. Гелей С.Д. 

4. Різне 
 
 
 
 
 
Голова Вченої ради, проф.                         П. О. Куцик 
 
 
Вчений секретар, доц.                                  Л. Г. Медвідь 
 
 
 
 
 



 


