
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання  

“Про хід виконання завдань з профорієнтаційної роботи  

у вересні-жовтні 2018 року”  

 

від 30 жовтня 2018 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію директора Інституту, деканів 

факультетів та відповідального секретаря приймальної комісії про виконання 

завдань з профорієнтаційної роботи у вересні-жовтні 2018 року Вчена рада 

відзначає, що у вересні-жовтні 2018 року проведено ряд заходів з метою 

підвищення іміджу університету та підготовки до здійснення набору у 2019 

році. Зокрема, проведено анкетування студентів 1 курсу з метою виявлення 

мотивів і критеріїв вибору навчального закладу та студентів 2 курсу для оцінки 

вражень студентів від першого року навчання для пошуку шляхів 

удосконалення роботи зі студентами, створено інтернет- та мобільні 

профорієнтаційні групи з числа викладачів і студентів та розроблено заходи із 

проведення профорієнтаційної роботи і організації набору студентів у 2019 

році. З нагоди  всеукраїнського дня козацтва та Дня захисника проведено 

“Козацькі забави” за участі студентів Університету та окремих львівських 

коледжів і шкіл; залучено учнів СЗШ 90 м. Львова до участі у спортивно-

туристичному квесті з нагоди Всесвітнього дня туризму. Розроблено 

презентації та буклети спеціальностей ЛТЕУ, які будуть представлені на 

студентському конкурсі “Студентські презентації спеціальностей ЛТЕУ”, 

оновлено рекламні матеріали про університет в інтернет-каталозі та 

друкованому журналі-каталозі “Все місто”; видано оновлену інформаційну 

листівку про Університет; постійно оновлюється інформація про події, які 

відбуваються на кафедрах у соціальних мережах і веб-сторінках кафедр тощо. 

Проведено профорієнтаційні заходи із потенційними абітурієнтами у 39 школах 

м. Львова, 35 школах і 6 коледжах Західного регіону України. 

Водночас не ефективно залучаються студенти до проведення 

профорієнтації, зокрема у тих навчальних закладах освіти, з яких вони вступили 

на навчання до Університету у 2016-2018 роках. 

 

Виходячи з цього Вчена Рада   у х в а л и л а: 

 

1. Інформацію директора Інституту економіки та фінансів, деканів 

факультетів та відповідального секретаря приймальної комісії прийняти до 

відома. 

2. Структурним підрозділам Університету і коледжу надалі забезпечити 

неухильне виконання заходів, визначених наказом ректора “Про заходи із 

проведення профорієнтаційної роботи й організації набору студентів у 2019 

році” № 277/01 від 10.10.2018 р.  

3. Директору ІЕФ, деканам факультетів і завідувачам кафедр: 



- встановити і постійно підтримувати ділові контакти із керівниками 

загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів з метою 

вирішення спільних завдань та створення оптимальних можливостей для 

отримання випускниками цих закладів якісної освіти у стінах Університету; 

- активізувати роботу профорієнтаційних груп з проведення 

профорієнтаційної роботи із використанням мережі Інтернет (веб-сторінки, 

соціальні мережі, ін.); 

- забезпечити ефективну роботу профорієнтаційних груп із закріпленими 

за ними закладами середньої, професійно-технічної й вищої освіти м. Львова та 

інших областей і регіонів України; 

- 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; 

- забезпечити організацію і проведення святкування знаменних дат, 

спортивних змагань, олімпіад, тощо із залученням до загально 

університетських, факультетських і кафедральних заходів учнів закладів 

середньої освіти, вищих навчальних закладів; 

- постійно слідкувати за наповненням електронних сторінок інституту, 

факультетів і кафедр Університету з метою популяризації спеціальностей у 

середовищі потенційних абітурієнтів, які користуються мережею Інтернет та 

соціальними мережами; 

- систематично розміщувати електронні презентації основних подій, які 

мають місце в навчально-методичному і науково-організаційному житті 

інституту, факультетів та кафедр університету на веб-сайті Університету і 

соціальних мережах. 

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

директора Інституту економіки та фінансів, деканів факультетів і завідувачів 

випускових кафедр. 

5. Провести 15 листопада 2018 року День відкритих дверей для студентів 

коледжів, а 24 листопада 2018 року – для учнів 10-11 класів шкіл м. Львова. 

6. Ректорату Університету здійснити необхідні організаційно-рекламні 

заходи щодо організації набору студентів у 2019 році із залученням до цих 

подій представників радіо й телебачення обласного та районного рівнів, 

провідних газет регіону. 

7. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого проректора 

проф. Барну М. Ю. 


