
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання:  

“Про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 рр. кафедр: 

теоретичної та прикладної економіки; історії та політології; філософії та культури; іноземних мов” 

 

від 16 лютого 2018 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри теоретичної та прикладної 

економіки проф. Башнянина Г. І., завідувача кафедри історії та політології доц. Михальського Ю. 

В., завідувача кафедри філософії та культури проф. Тімченка О. П., завідувача кафедри іноземних 

мов доц. Ковалик Н. В. про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 рр. кафедр вчена 

рада відзначає, що науково-педагогічні працівники кафедр постійно працюють над 

удосконаленням навчально-методичного забезпечення, модернізацією освітнього процесу, 

підвищенням якості наукових досліджень і їх впровадженням у наукову та практичну діяльність. 

У 2017 році вперше здійснено рейтингування професорсько-викладацького складу кафедр і 

визначено рейтинг науково-педагогічних працівників та місце кафедри у загальному рейтингу 

інституту (факультетів) та Університету в цілому. 

Кафедрою теоретичної та прикладної економіки підготовлено та видано 10 підручників та 

навчальних посібників, 25 методичних розробок. Для забезпечення освітнього процесу 

викладачами кафедри розроблено та використовується 6 дистанційних курсів.  

При кафедрі функціонує наукова школа: “Методологічні проблеми метрологічного аналізу 

економічних систем”. У 2016-2017 рр. вийшли друком: 40 статей у наукових журналах і збірниках 

праць, серед яких 1 у наукометричній базі Scopus та 4 в інших наукометричних виданнях, 10 у 

фахових виданнях та 25 у інших наукових виданнях і 14 книг з наукової тематики. Кафедрою 

публікуються щорічники: “Економічні системи”, “Перехідні економічні системи”, “Системний 

аналіз економічних систем”, “Українська національна ідея”. У 2016-2017 рр. викладачі кафедри 

взяли участь у 20 наукових конференціях, в т. ч. у 7 міжнародних, 4 всеукраїнських та 9 

вузівських, за підсумками роботи в яких опубліковано тези і доповіді. За кафедрою закріплено 8 

аспірантів. Аспірантами кафедри будо опубліковано 7 статей у фахових виданнях, 6 у інших 

виданнях та 5 тез доповідей. На кафедрі, починаючи з 1997 р. регулярно один раз на рік видається 

збірник наукових праць студентів, аспірантів і викладачів “Перехідні економічні системи”, в 

якому в окремі роки публікувалося до 200 студентських наукових праць. За весь період з 1997 р. 

було випущено 19 випусків збірника “Перехідні економічні системи”. У 2016 р. був виданий 

черговий 18-19 випуск “Перехідних економічних систем” обсягом 11,6 д.а. Цей збірник 

публікувався за матеріалами Міжвузівської студентської наукової конференції, яких теж було з 

1997 р. проведено 19. 

Колективом кафедри історії та політології видано: 3 навчальних посібники, 6 навчально-

методичних розробок, розроблено дистанційних курсів – 10, з яких 7 використовується у 

поточному навчальному році. 

На кафедрі функціонує наукова школа кооперативного будівництва. За звітний період 

викладачами опубліковано 37 статей, з них у фахових виданнях – 23. Викладачами кафедри 

прийнято участь у 5 науково-практичних конференціях, з них у 2 міжнародних, 1 

загальноукраїнській та 2 вузівських, за якими опубліковано 13 тез та доповідей. Вченими кафедри  

налагоджена тісна співпраця з науковим товариством ім. Шевченка та з такими академічними 

установами, як: Інститут історії України, Інститут енциклопедичних досліджень, Інститут 

українознавства ім. І. Крип'якевича, Інститут археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, 

Інститут народознавства, а також Львівський національний університет ім. І. Франка, Національна 

наукова бібліотека НАН України ім. В. Стефаника та іншими інституціями. В царині 

міжнародного співробітництва вчені кафедри співпрацюють з Архівом НТШ в Нью-Йорку та 

Східноєвропейським дослідним інститутом ім. В. Липинського у Філадельфії (США).  

Під керівництвом викладачів кафедри у грудні 2016 року студенти Університету взяли 

участь у конкурсі наукових робіт студентів кооперативних вищих навчальних закладів з історії та 

розвитку споживчої кооперації України, присвяченого 150-річчю утворення першого споживчого 

товариства в Україні. 17 жовтня 2017 року на базі НУ “Львівська політехніка” відбулася 

підсумкова наукова конференція Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт на тему: 



"Витоки та становлення козацького руху в Україні", в якій взяли участь 2 студентки факультету 

міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій – учасники наукового гуртка 

кафедри історії і політології. Кафедрою ведеться просвітницька робота серед викладачів та 

студентів Університету: 21 квітня 2016 року відбулося засідання круглого столу на тему: 

“Політологічні проблеми посткомуністичної трансформації: від олігархату до розвиненої 

політичної демократії в Україні”; 26 квітня 2016 року відбувся круглий стіл на тему “Суворі уроки 

Чорнобиля”; 15 квітня 2017 року проведено науково-практичний студентський семінар 

“Цивілізаційний підхід до аналізу російсько-українського конфлікту“. 

Викладачі кафедри філософії та культури видали 1 навчальний посібник та 3 методичні 

розробки. За звітній період сформовано 2 повних навчально-методичних комплекси (всього по 

кафедрі 9), для забезпечення освітнього процесу використовується 5 дистанційних курсів (всього 

кафедрою розроблено 14). За звітній період відповідно до плану один викладач пройшов піврічне 

підвищення кваліфікації на кафедрі психології діяльності в особливих умовах Львівського 

державного університету внутрішніх справ.  

За результатами наукової роботи видано 8 наукових статей, у тому числі у фахових 6 (з них, 

у виданнях, що індексуються у наукометричних базах – 4). Викладачі кафедри приймали участь у 

3 міжнародних наукових конференціях, у 2 всеукраїнських та у 11 міжвузівських (видано тези 16 

доповідей). При кафедрі функціонує дискусійний студентський гурток "Кожний студент - 

філософ", за результатами роботи якого заслуховуються студентські доповіді. 

Викладачами кафедри організовуються через соціальні мережі щорічні благодійні акції до 

Дня Святого Миколая зі збору подарунків дітям Турківської школо-інтернату. Цьогоріч 

благодійниками виступили викладачі та випускники Університету і велика кількість небайдужих 

людей. 

Кафедрою іноземних мов викладається 24 навчальні дисципліни, які читаються студентам 

14 спеціальностей і забезпечені 10 дистанційними курсами. Навчально-методичні комплекси 

дисциплін забезпечені підручниками та навчальними посібниками, виданими викладачами 

кафедри. Крім цього, видано у 2016-2017 рр. 3 методичні розробки та 2 знаходяться у видавництві. 

За звітний період один викладач кафедри пройшла стажування за кордоном (L’Envol Formation та 

VIE Ukraine Alsace, Франція), а двоє – в ЛНУ імені Івана Франка. Викладачами кафедри проведено 

2 відкритих практичних заняття. Кафедрою на регулярній основі проводяться конкурси студентів 

на знання англійської мови. 

На кафедрі виконується 3 науково-дослідні теми: “Філологічні дослідження та їх 

застосування на практиці”, “Сучасні дослідження в галузі методики викладання іноземних мов” та 

“Актуальні проблеми розвитку економіки очима наукової молоді ЛТЕУ”. За результатами 

науково-дослідної роботи викладачами кафедри у 2016 та 2017 рр. було видано 29 наукових 

публікацій (15 статей, 12 тез доповідей, 2 колективні монографії), з яких 2 статті опубліковані у 

зарубіжних електронних виданнях. Більшість виданих статей належать до наукометричних баз 

Index Copernicus International, academia.edu, РИНЦ, Google Scholar.  

Кафедра активно залучає студентів до наукової роботи, які взяли участь у 3 вузівських та 5 

міжвузівських конференціях. Кожного навчального року викладачі кафедри проводять тиждень 

іноземних мов, протягом якого відбуваються виїздні заняття, екскурсії, мовами які викладаються 

на кафедрі, симулятивні ігри, тематичні заняття, презентації, ярмарок неординарних ідей, який 

проходить у формі ділової гри, конкурс на мистецьку оригінальність, конкурс студентських міні-

відеороликів. На кафедрі в межах угоди між ЛТЕУ та Посольством Франції в Україні проходять 

стажування магістри з вишів Франції.  

На кафедрі функціонує Центр сучасних європейських мов, який організовує мовні курси з: 

загальної іноземної мови, іноземної мови професійного спрямування, ділової іноземної мови, 

підготовки до здачі іспитів з іноземної мови для вступу в магістратуру Університету, здачі іспитів 

за міжнародними стандартами (IELTS та Aptis, Cambridge, ESOL, LCCI, TOEFL, FCE), а також 

спеціалізовані курси з іноземної мови для підготовки фахівців банківського сектору, юристів, 

працівників готельно-ресторанної сфери, туристичних компаній тощо. 

Водночас у навчально-методичній та науковій роботі кафедр є ще окремі недоліки: деякі 

розробки навчально-методичного забезпечення не відповідають сучасним вимогам; видана 

недостатня кількість підручників і посібників за дисциплінами, що закріплені за кафедрами 

відповідно до навчальних планів; недостатня кількість публікацій наукових праць, які 



опубліковані у виданнях, що включені у зарубіжні наукометричні бази; не всіма викладачами 

виконаний план стажування; потребує активізації наукова робота студентів та аспірантів; 

електронні сайти деяких кафедр недостатньо відображають навчально-методичне забезпечення та 

наукові доробки викладачів. 

 

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

 

1.Інформацію завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки, проф. Башнянина Г. І., 

завідувача кафедри історії та політології, доц. Михальського Ю. В., завідувача кафедри філософії та культури, 

проф. Тімченка О. П., завідувача кафедри іноземних мов, доц. Ковалик Н. В. про навчально-методичну та 

наукову роботу за 2016-2017 рр. прийняти до відома, а роботу кафедр вважати задовільною. 

2. Завідувачам кафедр: 

- особисто проаналізувати навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін 

кафедри на відповідність їх встановленим вимогам, звернувши особливу увагу на використання 

сучасних інноваційних технологій в розрізі кожної теми для формування компетентностей, що 

відповідають вимогам ринку праці (подати звіт першому проректору 1 березня 2018 р.). 

- забезпечити розробку планів проведення наукових семінарів з метою підвищення наукової 

компоненти освітньої діяльності, імплементації новітніх наукових досліджень в практику 

викладання дисциплін, що закріплені за кафедрами; 

- звіти кафедр про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 рр. розмістити на 

сайтах відповідних кафедр. 

3. Викладачам кафедр: 

- у термін до 1 березня 2018 р. завершити роботу над впровадженням в освітній процес 

дистанційних курсів і пакету навчально-методичного забезпечення для усіх дисциплін, що 

читатимуться кафедрами у другому семестрі поточного навчального року; 

- активно використовувати результати наукових стажувань в освітньому процесі, у другому 

семестрі поточного навчального року організувати та провести семінари з метою обміну набутим 

досвідом і ознайомленням з найкращими прикладами організації освітнього процесу та 

моніторингу навчальної діяльності; 

- розміщувати на інформаційних веб-сторінках кафедр та у електронних дистанційних 

курсах підготовлені викладачами за результатами стажування (підвищення кваліфікації) наукові 

статті або інші матеріали; 

- застосовувати в освітньому процесі сучасні прогресивні підходи до організації навчання; 

- застосовувати електронні комунікативні засоби для підтримки студентів, що навчаються 

за індивідуальним графіком і перебувають на навчанні за кордоном відповідно до програмам 

академічної мобільності; 

- висвітлювати результати наукових досліджень у періодичних виданнях зарубіжних країн 

та індексованих у наукометричних базах, активізувати роботу над написанням індивідуальних і 

колективних монографій; активізувати участь у науково-практичних конференціях, у тому числі 

закордонних; 

- підвищувати професійний рівень науково-педагогічних працівників шляхом стажування в 

Україні та за кордоном. 

4. Відповідальність за виконання Ухвали покладається на завідувачів кафедр. 

5. Контроль за виконання Ухвали покладається на першого проректора та проректора з 

наукової роботи Університету. 

 

 

 

 

 


