
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання:  

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

вищої математики та кількісних методів і природничих наук та захисту 

навколишнього середовища” 
 

від 27 квітня 2018 року 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію завідувача кафедри вищої математики та кількісних 

методів проф. Пілявського А.І., завідувача кафедри природничих наук та захисту навколишнього 

середовища проф. Скоробагатого Я.П. 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 місце кожної кафедри у загальному рейтингу факультету та Університету загалом. 

Кафедрою вищої математики та кількісних методів розроблені навчально-методичні 

комплекси з 18 дисциплін. На кафедрі проведено відкриті заняття: лекцію  на тему: 

“Дослідження функцій та побудова їх графіків”, яке відбулось 15 грудня 2016р. для студентів 

спеціальностей: 056 “Міжнародні економічні відносини”, 075 “Маркетинг”, 071 “Облік і 

оподаткування”, 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, 051 “Економіка” та 

лабораторне заняття на тему “Методи побудови загальної лінійної моделі. Множинна лінійна 

регресія”, яке відбулось 23 березня 2017 р. для студентів спеціальностей “Облік та аудит” і 

“Фінанси і кредит” з дисципліни “Економетрика”. 

Авторськими колективами кафедри видано 2 підручника та 3 навчальні посібники та 4 

навчально-методичні розробки. Протягом останніх 4 років усі викладачі кафедри пройшли 

стажування, в тому числі за звітний період  троє викладачів стажувалися: у Temple University, 

Філадельфія, США; у Регіональному філіалі Національного інституту стратегічних досліджень в 

м. Львові; на кафедрі математичної економіки та економетрії Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Викладачами кафедри виконується науково-дослідна тема “Кількісні методи в економіці”. 

За звітний період захищено 1 кандидатську дисертацію. В рамках виконання науково-дослідної 

теми опубліковано 13 статтей, з них 6 у фахових виданнях та 2 у виданнях, що індексуються в 

науко метричних базах. Викладачі кафедри взяли участь у роботі 14 науково-практичних 

конференцій, з яких у 5 міжнародних, за матеріалами яких опубліковано 12 тез. 

На кафедрі у рамках програми обміну ERSAMUS+ проходить стажування ing. Lucie 

Kopecká - докторантка кафедри математики та кількісних методів  Univerzita Pardubice, 

(Пардубіце, Чехія) 

Під керівництвом викладачів кафедри двоє студенток нашого університету  підготували і 

виступили з доповідями на міжнародній науковій конференції у м. Вроцлаві (Польща). 

Кафедра підтримує інтенсивні наукові зв'язки з: Інститутом математики НАН України 

(Київ), Інститутом прикладних проблем математики НАН України (Львів), Львівським 

національним університетом ім. Івана Франка, НУ “Львівська політехніка”, Філіалом 

Національного інституту стратегічних досліджень в м. Львові , Temple University (Темпл 

університет) (Філадельфія, США), University of Nevada - Reno (Університет Невади – Ріно) (Ріно, 

США), Краківським економічним університетом (Краків, Польща), Universita Pardubice 

(Пардубіце, Чехія), Politechnika Częstochowska (Ченстохова, Польща). 

Колективом кафедри природничих наук та захисту навколишнього середовища 

підготовлено та видано 1 посібник і 1 готується до друку; видано 13 навчально-методичних 

розробок. Для забезпечення освітнього процесу викладачами кафедри розроблено та 

використовується 33 дистанційних курси, 4 в стадії розробки. 

У 2016 році кафедрою отримано ліцензію на підготовку спеціалістів із спеціальності 

“Технології захисту навколишнього середовища”. 

За звітній період на кафедрі природничих наук та захисту навколишнього середовища 

підготовлено та видано 2 монографії, опубліковано 20 наукових праць, з яких 12 входять до 



наукометричної бази Scopus. Викладачі кафедри брали участь у 28 конференціях, з яких: 14 

міжнародних, 3 всеукраїнських, 11 міжвузівських. У 2016 році Кострубою А.М. захищено 

дисертацію на здобуття ступеня доктора фізико-математичних наук.  

Усі викладачі кафедри за звітній період пройшли стажування: у ЛНУ ім І. Франка: на 

кафедрах аналітичної хімії, неорганічної хімії, фізичної хімії, екології та безпеки життєдіяльності; 

у Прикарпатському НУ на кафедрі фізики твердого тіла; у НУ “Львівська Політехніка” на кафедрі 

аналітичної хімії; у КНУв навчально-науковому центрі “Інститут біології та медицини”. 

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, студентами якого опубліковано 16 

наукових праць і прийнято участь у двох наукових конференціях. У травні планується проведення 

студентської наукової конференції приуроченої до 32 річниці Чорнобильської катастрофи. На 

кафедрі організовувалися круглі столи з обговорення екологічних проблем Львівщини та світу за 

участю викладачів та студентів факультету. 

Водночас у навчально-методичній та науковій роботі кафедр є окремі недоліки: 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; потребує активізації 

наукова робота студентів; електронні сайти 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 вищої математики та кількісних методів проф. 

Пілявського А.І. та завідувача кафедри природничих наук та захисту навколишнього середовища 

проф. Скоробагатого Я.П. 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 15 травня 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 15 травня 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; 

- 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 

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. 


