
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету  

з питання  

“Про результати моніторингу професійної кваліфікації науково-

педагогічних працівників Університету” 

 

від 30 жовтня 2018 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора 

університету проф. Барни М.Ю. “Про результати моніторингу професійної 

кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету” вчена рада 

відзначає, що протягом вересня-жовтня 2018 року відділом моніторингу якості 

освіти та акредитації проведена робота щодо перевірки якісного складу науково-

педагогічних працівників, які забезпечують підготовку фахівців за 

спеціальностями (освітньо-професійними програмами), та визнання кваліфікації 

кожного науково-педагогічного працівника відповідної спеціальності (освітньо-

професійної програми), відповідно до кадрових вимог Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 грудня 2015 р. № 1187 з урахуванням внесених змін відповідно 

до Постанови КМУ № 347 від 10.05.2018 р.  

Результати моніторингу професійної кваліфікації науково-педагогічних 

працівників Університету засвідчили, що основна частина науково-педагогічних 

працівників, які здійснюють освітній процес, мають стаж науково-педагогічної 

діяльності понад 6 років та рівень наукової та професійної активності, який 

засвідчується виконанням не менше чотирьох видів і результатів з перелічених у 

пункті 30 Ліцензійних умов. При цьому рівень наукової та професійної 

активності 9 викладачів засвідчується виконанням дев’яти та більше видів і 

результатів діяльності, 45 викладачів відповідно виконанням 7-9, а решта 

викладачів від 4 до 6 видів та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних 

умов. За результатами моніторингу професійної кваліфікації науково-

педагогічних працівників варто відзначити кафедри, викладачі яких активно 

займаються навчально-методичною та науковою роботою. Серед них кафедри: 

економіки; маркетингу; митного та технічного регулювання; фінансово-

економічної безпеки та банківського бізнесу; аудиту, аналізу та оподаткування; 

фінансів, кредиту та страхування; товарознавства та технологій виробництва 

харчових продуктів і ін. 

Проте, перевірка якісного складу науково-педагогічних працівників, які 

забезпечують підготовку фахівців за спеціальностями (освітньо-професійними 

програмами), виявила окремі недоліки, а саме:  

  недостатня кількість викладачів мають наукові публікації у 

періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих 

МОН України, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection; 

  окремі викладачі не мають п’яти статей у фахових виданнях України за 

останні п’ять років; 

  не усіма викладачами оновлені та перевидані методичні розробки з 

дисциплін, що читаються ними; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF/paran2#n2


  не усі пункти таблиці щодо кваліфікаційних вимог були заповнені 

відповідно до умов їх зарахування, тому не могли бути враховані тощо. 

 

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

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

моніторингу професійної кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Університету” прийняти до відома. 

2. Науково-педагогічним працівникам Університету:  

- висвітлювати результати наукових досліджень у періодичних виданнях 

зарубіжних країн та індексованих у наукометричних базах, зокрема Scopus та 

Web of Science й у фахових виданнях України; активізувати роботу над 

написанням індивідуальних і колективних монографій; активізувати участь у 

науково-практичних конференціях, у тому числі закордонних; 

- активізувати видання підручників і навчальних посібників із дисциплін, 

що включені до навчальних планів освітньо-професійних програм підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів освіти за відповідними спеціальностями; 

- продовжити оновлення пакетів навчально-методичного забезпечення для 

усіх дисциплін з урахуванням вимог п. 30, пп. 13 Постанови КМУ від 30.12.2015 

р. №1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності”; 

- регулярно проходити стажування як у провідних вузах України так і за 

кордоном, а також на підприємствах, в організаціях та установах різних галузей 

економіки;  

- брати участь у програмах академічної мобільності професорсько-

викладацького складу, що відповідає європейській та світовій практиці; 

- активізувати підготовку студентів до у часті у Всеукраїнських 

олімпіадах, конкурсах наукових робіт і дипломних робіт за спеціальностями; 

- активізувати вивчення іноземних мов задля підготовки викладання на 

англомовних програмах; 

- зареєструватись у професійних об’єднаннях за спеціальністю; 

- проводити консультування установ, підприємств, організацій тощо. 

3. У кінці кожного семестру на засіданні кафедр розглядати питання про 

роботу викладачів, на яких особливу увагу звертати на виконання 

кваліфікаційних вимог п. 30 Постанови КМУ від 30.12.2015 р. №1187 “Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності”. 

4. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого проректора 

університету проф. Барну М. Ю. 
 


