
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання 

“Про готовність структурних підрозділів Університету 

до роботи у 2017-2018 навчальному році” 
 

від 19 вересня 2017 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора проф. Барни М. Ю. 

по питанню “Про готовність структурних підрозділів Університету до роботи у 2017-

2018 навчальному році” вчена рада зазначає, що одним із основних завдань Університету 

та його структурних підрозділів – інститутів, факультетів, кафедр і коледжу є 

провадження освітньої діяльності з підготовки фахівців за різними освітніми рівнями; 

підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

в аспірантурі, на випускових кафедрах, стажування науково-педагогічних працівників у 

вищих навчальних закладах в Україні та за кордоном, підготовка іноземних громадян на 

курсах довузівської підготовки. 

Ректоратом, інститутом, деканатами, кафедрами та іншими структурними 

підрозділами Університету проведена низка організаційних і навчально-методичних 

заходів, які в цілому дозволили підготуватися до нового навчального року. 

Підготовка до нового 2017-2018 навчального року проводилася відповідно до 

Закону України “Про вищу освіту”, Постанов Кабінету Міністрів України, нормативних 

листів Міністерства освіти і науки України, Положення про організацію освітнього 

процесу та інших внутрішніх нормативних документів Університету. Освітня діяльність 

Університету забезпечена діючими нормативно-правовими документами, ліцензіями та 

сертифікатами. 

Освітній процес проводиться відповідно до розроблених і затверджених навчальних 

планів денної та заочної форм навчання, освітніх програм, програм практики, 

навчального графіку на 2017-2018 навчальний рік, розкладів проведення занять, 

навчальних і робочих програм. 

Навчально-методичне забезпечення більшості навчальних дисциплін за видами 

навчальних занять, самостійної роботи студентів, практик, а також засоби діагностики 

рівня сформованості компетентностей з кожної дисципліни відповідають ліцензійним 

умовам. 

Проте, необхідно звернути увагу на деякі недопрацювання. Зокрема, не всі 

викладачі представили для затвердження навчальну документацію, не у всі дистанційні 

курси внесені зміни відповідно до нових навчальних планів, деякі з них не відповідають 

сучасним вимогам. 

 

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

1. Інформацію першого проректора проф. Барни М. Ю. “Про готовність 

структурних підрозділів Університету до роботи у 2017-2018 навчальному році” взяти до 

уваги. 

2. Директору Інституту економіки та фінансів, деканам факультетів контролювати 

дотримання встановлених термінів перевидання навчально-методичних розробок для 



проходження практик, дипломних робіт (проектів), особливо зі спеціальностей, які 

підлягатимуть акредитації у 2017-2018 навчальному році. 

3. Директору Інституту економіки та фінансів, деканам факультетів і завідувачам 

кафедр: 

3.1. Ввести корективи в плани роботи інституту, факультетів і кафедр відповідно 

до “Комплексної програми розвитку Львівського торговельно-економічного 

Університету” з урахуванням контингенту студентів, штатного розпису кафедр і нових 

завдань колективів. 

3.2. Активізувати роботу над пошуком і впровадженням в освітній процес нових 

форм і методів навчання, аудиторних і позааудиторних занять, досвіду провідних вчених 

Університету.  

3.3. Завершити комплектування навчально-методичного забезпечення дисциплін, 

особливу увагу звернути щодо забезпечення дисциплін на спеціальностях “Міжнародні 

економічні відносини”, “Маркетинг” “Туризм", “Журналістика”, “Харчові технології”. 

3.4. Забезпечити завершення підготовки на 2017-2018 навчальний рік навчально-

методичних комплексів дисциплін, а також підготовку індивідуальних планів роботи 

викладачів і планів кафедр на 2017-2018 н.р. 

3.5. Доопрацювати змістову частину програм практик, введених в дію 1 вересня 

2017 р., внести відповідні корективи відповідно до діючих навчальних планів та 

контролювати їх виконання. Провести необхідні роботи з коригування програм 

бакалаврської практики і видати їх до грудня 2017 року. 

3.6. Врахувати в навчальній документації зміни назв структурних підрозділів, 

навчальних дисциплін, шифрів спеціальностей відповідно до діючого Переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. 

3.7. Розміщувати та регулярно оновлювати на сайті Університету, веб-сторінках 

структурних підрозділів, інформацію про всі події, які б характеризували інноваційні 

методи роботи, наукові і навчально-методичні досягнення професорсько-викладацького 

складу і студентів з метою профорієнтаційної роботи та забезпечення набору студентів у 

2018 році. 

4. Науково-педагогічним працівникам продовжити роботу щодо наповнення 

серверу Університету дистанційними курсами, електронними посібниками, тощо. 

5. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого проректора 

Університету Барну М. Ю. 


