
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання  

“Про хід виконання завдань з профорієнтаційної роботи  

у вересні-жовтні 2022 року”  

від 17 листопада 2022 року 

 
Заслухавши і обговоривши інформацію директора Інституту, деканів факультетів та 

відповідального секретаря приймальної комісії про хід виконання завдань з 

профорієнтаційної роботи у вересні-жовтні 2022 року Вчена рада відзначає, що у вересні-

жовтні 2022 року проведено ряд заходів з метою підвищення іміджу Університету та 

підготовки до здійснення набору у 2023 році. Зокрема, проведено детальний аналіз 

вступників Університету 2022 року за спеціальностями та регіонами України з метою 

визначення напрямів профорієнтаційної роботи; створено профорієнтаційні групи з числа 

викладачів і студентів та розроблено заходи із проведення профорієнтаційної роботи та 

організації набору студентів у 2023 році; проведено зустрічі зі студентами, які навчаються 

за рахунок коштів спецфонду Університету, під час яких сформовані студентські 

ініціативні групи та визначені новітні підходи до профорієнтаційної роботи з 

використанням сучасних технічних засобів комунікації; залучено студентів 1-2 курсів для 

проведення профорієнтаційної роботи у школах, які вони закінчили; проведено зустрічі з 

стейкхолдерами, у рамках якої розповсюджено профорієнтаційну інформацію; з метою 

реклами освітніх програм спеціальності “Облік і оподаткування” створено Навчально-

консалтингову компанію “Finance Group”, яка є структурним науково-практичним та 

навчальним підрозділом Університету; організовано та проведено майстер-клас у ресторані 

“Utati” м. Львова, який провів відомий українець, учасник шоу “Мастершеф. Професіонали 

2” Олександр Цвігун, котрий висвітлено на телебаченні у програмі “Твоє місто”; з нагоди 

Міжнародного дня бухгалтера в університеті відбулося засідання круглого столу на тему 

“Сучасні тенденції розвитку обліку, контролю, аналізу й оподаткування та їх вплив на 

формування фахівця з обліку і оподаткування”; з нагоди Всесвітнього дня туризму 

проведено акцію з виготовлення рогаликів з ружі та плетіння патріотичних браслетів, які 

передали на передову для 103 бригади сил ТРО ЗСУ, дану подію було висвітлено у газеті 

“Високий замок”; в рамках волонтерської допомоги воїнам ЗСУ з ініціативи “Солідарної 

молоді Львівщини” студенти та викладачі прийняли участь у виготовленні свічок для 

військових ЗСУ; проведено виїзне заняття на базі ESCAPE QUEST LVIV для студентів 2 

курсу , на якому були присутні учні з різних шкіл м. Львова та яким було роздано 

агітаційні матеріали; проведено зустріч з професіоналами-практиками інклюзивно-

ресурсного центру Тернопільського національного університету ім. В. Гнатюка; 

продовжується робота із студентськими радами інституту та факультетів, щодо поширення 

профорієнтаційної інформації у соціальних мережах Інстаграм, Facebook, Tik-tok; 

оновлено інформацію окремого сайту lute-world.com “Освіта іноземних громадян”; 

розповсюджується онлайн випуск газети “Студентський меридіан” серед учнів шкіл; 

продовжувалася профорієнтаційна робота зі студентами кооперативних коледжів; постійно 

оновлюється інформація про події, які відбуваються на кафедрах у соціальних мережах та 

веб-сторінках кафедр; продовжується робота над удосконаленням існуючих та розробкою 

нових освітньо-професійних програм у межах спеціальностей Університету. Загалом 

профорієнтаційними заходами охоплено 34 школи та 8 коледжів Західного регіону 

України. 

Водночас у цій роботі є ще окремі недоліки, а саме не завжди забезпечувався 

належний контроль за профорієнтаційними процесами та недостатньо якісний підхід до 

формування складу профорієнтаційних груп із залученням асоціації випускників 



Університету, а також проведення роботи, пов’язаної з агітацією та професійною 

орієнтацією майбутніх абітурієнтів. 

 

Виходячи з цього вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії, директора Інституту 

економіки та фінансів та деканів факультетів та прийняти до відома. 

2. Інститутам, факультетам, випусковим кафедрам та іншим структурним 

підрозділам Університету і коледжу надалі забезпечити неухильне виконання заходів, 

визначених наказом ректора “Про заходи із проведення профорієнтаційної роботи й 

організації набору студентів у 2023 році”.  

3. Директору інституту, деканам факультетів і завідувачам кафедр: 

- встановити і постійно підтримувати контакти із керівниками загальноосвітніх, 

професійно-технічних і навчальних закладів вищої освіти з метою вирішення спільних 

завдань та створення оптимальних можливостей для отримання випускниками цих закладів 

якісної освіти у стінах Університету. Активніше налагоджувати співпрацю із керівництвом 

навчальних закладів, які знаходяться у районних і сільських населених пунктах Львівської 

та інших областей України та особливо з тими, з яких поступили на навчання до 

Університету випускники; 

- забезпечити ефективну роботу профорієнтаційних груп із закріпленими за ними 

закладами середньої, професійно-технічної й вищої освіти м. Львова та інших областей і 

регіонів України; 

- забезпечити організацію і проведення святкування знаменних дат, спортивних 

змагань, олімпіад, тощо із залученням до загально-університетських, факультетських і 

кафедральних заходів учнів закладів середньої та вищої освіти; 

- забезпечити ефективну роботу профорієнтаційних груп з проведення 

профорієнтаційної роботи із використанням мережі Інтернет (веб-сторінки, соціальні 

мережі, ін.); 

- постійно слідкувати за вдосконаленням змісту, структури та наповненням 

електронних сторінок факультетів і кафедр Університету з метою популяризації 

спеціальностей у середовищі потенційних абітурієнтів, які користуються мережею 

Інтернет та соціальними мережами; 

- проводити разом із випускниками інститутів (факультетів), студентами першого та 

старших курсів і потенційними абітурієнтами спільні заходи (конференції, круглі столи, 

олімпіади, ярмарки, спартакіади, тренінги, семінари, наукові дискусії, гуртки тощо) на 

основі ув’язки навчальних дисциплін, що вивчаються студентами в Університеті із 

предметами, які вивчаються у школах, коледжах тощо; 

- систематично покращувати електронні презентації основних подій, які мають місце 

в навчально-методичному і науково-організаційному житті факультетів та кафедр на веб-

сайті Університету і соціальних мережах. 

4. Відповідальність за виконання п. 2 і п. 3 даної ухвали покладається на директора 

інституту економіки та фінансів, деканів факультетів і завідувачів випускових кафедр. 

5. Ректорату університету здійснити необхідні організаційно-рекламні заходи щодо 

організації набору студентів у 2023 році із залученням до цих подій представників радіо й 

телебачення обласного та районного рівнів, провідних газет регіону. 

6. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого проректора проф.   

Барну М. Ю. 


