
УХВАЛА  

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету  

з питання:  

“Про розвиток міжнародного співробітництва на факультеті міжнародних 

економічних відносин та інформаційних технологій” 
 

від 4 грудня 2018 р. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету міжнародних 

економічних відносин та інформаційних технологій доц. Полякової Ю.В. “Про розвиток 

міжнародного співробітництва на факультеті міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій”, вчена рада констатує істотні досягнення у взаємовигідній і 

збалансованій міжнародній співпраці факультету. Серед пріоритетних напрямів 

міжнародного співробітництва варто відмітити:    

- забезпечення програм академічної мобільності науковців, представників 

професорсько-викладацького та студентського складу з ВНЗ - партнерами (у 2017-2018 

н. р. 8 студентів факультету взяли учать у академічній мобільності (Чехія; Польща), 7 

викладачів (Чехія, Німеччина, США); 

- двостороннє та багатостороннє партнерство, участь в міжнародних програмах 

(діє угода між кафедрою вищої математики та кількісних методів ЛТЕУ та кафедрою 

статистики Краківського університету, на основі якої викладачі беруть участь у 

міжнародних профільних конференціях); 

- публікація результатів наукових досліджень у закордонних виданнях (у 2017-

2018 н. р. загальна кількість зарубіжних публікацій 10 одиниць, з них 4 розділи у 

колективних монографіях, 6 наукових статей, у т.ч. 3 у наукометричних базах Web of 

science та Scopus, 15 доповідей у зарубіжних і 36 доповідей у міжнародних 

конференціях в Україні); 

- стажування за кордоном студентів факультету на основі угод між Університетом 

та європейськими компаніями (у 2018 р. 10 студентів факультету проходили 

позакредитну практику у туристично-відпочинковому комплексі “Панорама морска” м. 

Ярославець (Польща);  

- залучення та прийом іноземних студентів (на факультеті навчається 10 студентів 

на україномовних програмах (Грузія, Азербайджан, США) та розпочато навчання за 

ОПП "Міжнародний бізнес" (англійська мова навчання) - 9 осіб (Ємен, Марокко, 

Єгипет, Нігерія); 

- запрошення науковців та викладачів з інших країн для читання лекцій та 

проведення спільних досліджень, використання іноземної мови при проведенні 

факультетських заходів.  

Перевагами міжнародного співробітництва для факультету є інтеграція в 

європейський освітній та науковий простір; впровадження кращого міжнародного 

досвіду та отримання сучасних знань; зміцнення наукового потенціалу; впровадження 

інноваційних технологій, наукових досягнень і стандартів тощо.  

Існуючі проблеми та завдання пов'язані із інформаційними та організаційними 

аспектами, необхідністю удосконалення методичного забезпечення для курсів, що 

читаються для студентів ОПП “Міжнародний бізнес” (англійська мова навчання); 

труднощами крос-культурної взаємодії з іноземними  студентами.  

 

 



Виходячи з вищевикладеного, вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Інформацію декана факультету міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій доц. Полякової Ю.В. прийняти до відома. 

2. Факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій 

спільно із Центром міжнародної освіти та співпраці: 

- продовжити практику укладання та реалізації угод про співробітництво з 

провідними зарубіжними закладами вищої освіти на рівні окремих кафедр факультету 

для розробки нових форм та методів навчання, обміну досвідом, розширення контактів у 

сфері спільного виконання науково-дослідницьких проектів; 

- активізувати співробітництво з представництвами іноземних держав в Україні у 

питаннях спільної організації заходів, обміну матеріалами та інформацією щодо освітніх 

послуг в Україні та в світі; 

- розширити партнерську базу для реалізації програм подвійних дипломів, що 

дозволяє іноземним та вітчизняним студентам поглибити міжкультурну комунікацію та 

збагатити свій досвід з долученням до наукових шкіл різних країн; 

- більш ширше залучати викладачів і студентів факультету до участі у 

міжнародних освітніх програмах академічної мобільності в межах проектів Erasmus+.  

3. Факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій 

розробити план заходів з розширення участі викладачів і студентів в міжнародних 

програмах освітнього і наукового обміну на 2019-2021 роки. 

4. Кафедрам факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій: 

- активізувати участь професорсько-викладацького складу у міжнародних 

проектах (проведення спільних науково-практичних конференцій, симпозіумів, 

“круглих столів”, семінарів, тренінгів, обмін науковою літературою, робота в 

міжнародних асоціаціях та об’єднаннях); 

- продовжити практику висвітлення на веб-сторінках факультету та кафедр 

інформаційних матеріалів (фото, зразків виступів, інтерв’ю, публікацій), що засвідчують 

участь викладачів і студентів у програмах академічної мобільності або стажування, 

становлять значущість для підвищення якості підготовки фахівців та профорієнтаційної 

роботи.  

5. Професорсько-викладацькому складу факультету міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій за результатами наукових стажувань або участі у 

міжнародних наукових (освітніх) проектах: 

- збільшити кількість та підвищити якісний рівень закордонних наукових 

публікацій; 

- започаткувати проведення семінарів та майстер-класів в Університеті.  

6. Викладачам, які викладають навчальні дисципліни для здобувачів першого 

(бакалаврського) освітнього рівня освітньо-професійної програми “Міжнародний 

бізнес” (англійська мова навчання), до 30 червня 2018 року забезпечити наявність 

повного комплексу навчально-методичного забезпечення у друкованому та 

електронному вигляді дисциплін для другого року навчання. 

7. Відповідальність за виконання ухвали покладається на декана та завідувачів 

кафедр факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій.  

8. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого проректора, проф. 

Барну М.Ю. 


