
ПЛАН 
роботи Вченої ради Львівської комерційної академії  

на друге півріччя 2015-2016 навчального року 
 

Січень-лютий 
 

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. 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  

4. 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  

5. Затвердження плану роботи Вченої ради академії на другий семестр 2015 – 
2016 навчального року 
Доп.: секретар Вченої ради, проф. Медвідь Л.Г. 
6. Різне 

 
Березень 

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

у 2016 році 
Доп.: директор ІЕФ, декани та відповідальний секретар приймальної комісії 
Гот.: директор ІЕФ, декани та відповідальний секретар приймальної комісії 

2. Про завдання кафедр академії щодо розроблення та запровадження з              
1 вересня 2016 р. освітніх програм і навчальних планів з підготовки 
здобувачів вищої освіти за новими ліцензійними умовами 
Доп.: перший проректор, доц. Барна М.Ю., 

проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Скибінський С.В. 
Гот.: завідувачі випускових кафедр і навчальний відділ 

3. Про результати розробки дистанційних курсів 
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 

4. Про нові вимоги щодо присвоєння вчених звань професора і доцента 
Доп.: секретар Вченої ради, проф. Медвідь Л.Г. 

5. Про роботу видавництва Академії та затвердження плану видання навчально-
методичної та наукової літератури у 2016 році 

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

Гот.: відділ методичного забезпечення та акредитації і науковий відділ 
6. Різне 
 

Квітень 
 

1. 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 

2. Про дисципліну в навчальному процесі  Академії 
Доп.:  перший проректор, доц. Барна М.Ю. 
Гот.: директор ІЕФ та декани факультетів 

3. Про моніторинг освітнього процесу та результати ректорських контрольних 
робіт 

Доп.:  перший проректор, доц. Барна М.Ю. 
Гот.: директор ІЕФ та декани факультетів 

4. Про організацію і проведення усіх видів практики студентів 
Доп.:  проректор з науково-педагогічної роботи, проф. Скибінський С.В. 
Гот.: відділ методичного забезпечення та акредитації  

5. Різне. 
 

Травень 
 

1. Про посилення науково-творчих зв’язків Академії з вітчизняними і 
зарубіжними ВНЗ, науковими установами та суб’єктами господарювання 
Доп.: перший проректор, доц. Барна М.Ю.,  

проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 
Гот.: навчальний відділ, науковий відділ та відділ міжнародних зв’язків  

2. 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 

3. 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 

4. Про роботу Студентської ради академії та активізацію науково-дослідної 
діяльності студентів 



Доп.: Голова студентської ради академії Заставний С.М. 
Гот.: студентська рада і студентське наукове товариство 

5. Про заходи щодо підготовки та відзначення 160-річчя від народження і  
100-річчя з дня смерті Івана Франка, 150-річчя від народження Михайла 
Грушевського 

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

 
Червень-липень 

 
1. Про реалізацію Програми діяльності ЛКА у 2014-2016 н.р. 

Доп.:  ректор, проф. Куцик П.О. 
Гот.: проректори, структурні підрозділи академії 

2. Розгляд матеріалів самоаналізу діяльності Інституту економіки та фінансів й 
юридичного факультету 
Доп.: директор ІЄФ, доц.. Герасименко Т.О.,  

декан юридичного факультету, доц. Котуха О.С. 
Гот.: Інститут економіки та фінансів і юридичний факультет 

3. Про систему кількісного оцінювання науково-педагогічної діяльності 
професорсько-викладацького складу академії 
Доп.: перший проректор, доц. Барна М.Ю. 
Гот.: навчальний відділ, науковий відділ і відділ методичного забезпечення 

та акредитації 
4. Розгляд матеріалів самоаналізу з спортивно-оздоровчої діяльності академії 

Доп.: завідувач кафедри фізичного виховання та спорту, доц. Блащак І.М. 
Гот.: кафедра фізичного виховання та спорту 

5. Про роботу вченої спеціалізованої ради К 35.840.03 за спеціальністю 08.00.09 
– бухгалтерський облік, аналіз та аудит  

Доп.: голова спец. ради, проф.Редченко К.І 
Гот.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б.,  

голова спец. ради К 35.840.03, проф. Редченко К.І., 
 вчений секретар спец. ради К 35.840.32, доц. Медвідь Л.Г 

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


