
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету  

з питання: 

“Про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі 

Університету” 
 

від “27” грудня 2018 року 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з наукової роботи проф. Б. 

Б. Семака “Про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та 

докторантурі Університету” вчена рада зазначає, що у 2018 році прийом до 

аспірантури у порівнянні з попереднім роком зменшився.  

У 2018 році завершили навчання в аспірантурі 15 осіб, у тому числі 7 аспірантів 

достроково у зв’язку із успішним захистом дисертації. 

Станом на кінець поточного року в аспірантурі Університету навчається 181 особа, з 

них 133 особи на денній формі навчання і  48 осіб на заочній формі навчання. Цього року 

було зараховано 28 осіб, а саме 14 осіб на денну форму навчання та 14 - на заочну форму 

навчання. 

Академічна відпустка за станом здоров’я, сімейними обставинами та доглядом 

за дітьми у 2018 році була надана 21 аспіранту. 

Успішно пройшли міжкафедральні семінари і рекомендовані до захисту 7 

здобувачів освітньо-наукового рівня доктора філософії та 3 здобувачі наукового 

рівня доктора наук. 

У 2018 році викладачами, аспірантами та здобувачами Університету успішно 

захищено 5 докторських дисертацій і 10 кандидатських дисертацій.  

З метою підвищення ефективності діяльності аспірантури, поліпшення 

організації роботи з молодими вченими і аспірантами,  

вчена рада  у х в а л и л а: 

1. Роботу аспірантури у 2018 році визнати ефективною. 

2. Завідувачу відділу аспірантури Осінській О.Б. посилити контроль за 

відвідуванням занять, своєчасністю складання семестрових іспитів та здійсненням 

оплати за навчання аспірантами денної та заочної форм навчання. 

3. Гарантам освітньо-наукових програм аспірантури та науковим 

керівникам у період до 01 лютого 2019 року здійснити перевірку  виконання 

аспірантами та здобувачами відповідних спеціальностей графіку навчального 

процесу в рамках освітньої складової та дотримання ними термінів виконання  

дисертаційних робіт.  

4. Завідувачам випускових кафедр, котрі забезпечують навчальний процес 

у аспірантурі, у березні 2019 року здійснити підготовку та організувати прийом 

кандидатського іспиту зі спеціальності для  аспірантів третього року навчання, а у 

квітні 2019 року провести підсумкову атестацію для аспірантів четвертого року 

навчання. 

5. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з наукової 

роботи проф. Семака Б. Б. 


