
План 
роботи вченої ради 

Львівського торговельно-економічного університету 
на перше півріччя 2017-2018 навчального року 

Вересень 
1. Про результати набору студентів до Університету та коледжу у 2017 році та 

завдання з організації набору студентів у 2018 році 
Доп.: секретар приймальної комісії, доц. Бойко Р.В., 

директор Луцького кооперативного коледжу, Стрільчук Н. С. 
Гот.: приймальна комісія університету, відбіркова комісія коледжу 

2. Про готовність структурних підрозділів і матеріально-технічної бази 
Університету до роботи у 2017-2018 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 

2017-2018 навчального року 
Доп.: секретар вченої ради, проф. Медвідь Л.Г. 

4. Про погодження штатного розпису Університету на 2017-2018 навчальний рік 
Доп.: ректор, проф. Куцик П. О. 

5. Про підготовку до акредитації спеціальностей у 2017-2018 навчальному році 
Доп.: провідний фахівець відділу методичного забезпечення та акредитації 

Колесник Л.В. 
6. Різне 

Жовтень 
1. Про відповідність сучасним вимогам дистанційних курсів, які читаються у першому 

семестрі поточного навчального року 
Доп. -.перший проректор, проф. Барна М.Ю. 
Гот.: навчально-науковий інформаційний інститут і відділ методичного 

забезпечення та акредитації 
2. Про активізацію роботи органів студентського самоврядування Університету в 

організації дозвілля та суспільно-корисної роботи студентів 
Доп.: Голова студентської ради Університету 
Гот.: студентська рада Університету 

3. Інформаційно-бібліотечне забезпечення освітньої та наукової діяльності 
Університету 
Доп.: перший проректор, проф. Барна М.Ю., проректор з наукової роботи, 

проф. Семак Б. Б. 
Гот.: директор бібліотеки Шевцова Л.В., директор навчально-наукового 

інформаційного інституту, доц. Швець О.М. 
4. Про розвиток матеріально-технічної бази Університету для удосконалення та 

розширення освітньо-наукової діяльності факультету товарознавства, 
управління та сфери обслуговування 



Доп.: декан факультету товарознавства, управління та сфери 
обслуговування, доц. Гаврилишин В. В. 

Гот.: завідувачі випускових кафедр факультету товарознавства, управління та 
сфери обслуговування, начальник фінансово-економічного відділу - головний 
бухгалтер Ясінська Л. Т. 

5. Про результати набору здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії 
та наукового рівня доктора наук у 2017 році та завдання з організації набору у 
2018 році 
Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б. Б. 
Гот. : відділ аспірантури 

6. Різне 

Листопад 
1. Розгляд та затвердження Правил прийому до Львівського торговельно-

економічного університету в 2018 році 
Доп.: відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Бойко Р.В. 
Гот.: проректори, приймальна комісія, інститути, факультети, коледж 

2. Про організацію роботи навчальних центрів Університету 
Доп.: перший проректор, проф. Барна М.Ю. 
Гот.: завідувачі випускових кафедр 

3. Про результати контролю залишкових знань студентів і їх якості 
Доп.: перший проректор, проф. Барна М.Ю. 
Гот.: директор ІЕФ та декани факультетів 

4. Про стан відображення публікацій професорсько-викладацького складу 
Університету у Ооо§1е-академія та на електронних сторінках кафедр 
Доп.: директор Інституту економіки та фінансів, декани факультетів 
Гот.: завідувачі кафедр 

5. 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 

6. Різне. 

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

2017 року 
Доп.: відповідальний секретар приймальної комісії, директори інститутів, 

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

2. Про напрями діяльності Навчально-наукового інституту післядипломної освіти 
Доп.: директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, проф. 
Антонюк Я. М. 

3. Про стан виконання науково-дослідних тем кафедрами Університету та затвердження 
звітів за виконаними темами 
Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 
Гот.: завідувачі кафедр 



4. Про розвиток міжнародного співробітництва факультету міжнародних 
економічних відносин та інформаційних технологій 

Доп.: декан факультету МЕВ та ІТ, доц.. Полякова Ю.В. 
Гот.: завідувачі кафедр, центр міжнародної освіти та співпраці 

5. 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 

6. Різне 

Січень 
1. Підсумки науково-дослідницької діяльності за 2017 рік і завдання вчених 

Університету на 2018 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 2017 році та напрями її 
здійснення у 2018 році 
Доп.: начальник фінансово-економічного відділу — головний бухгалтер 

Ясінська Л. Т. 
Гот.: фінансово-економічний відділ університету 

4. Про використання віртуальних навчальних підприємств у практичній 
підготовці студентів Університету 
Доп. :перший проректор, проф. Барна М.Ю. 
Гот. завідувачі випускових кафедр 

5. Затвердження плану роботи вченої ради Університету у другому семестрі 2017-
2018 навчального року 
Доп.: секретар Вченої ради, проф. Медвідь Л.Г. 

6. Різне 

Голова Вченої ради, про П.О. Куцик 

Учений секретар, проф. Л.Г. Медвідь 


