
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Про впровадження на факультеті товарознавства, управління та 

сфери обслуговування дуальної освіти та використання в освітньому 

процесі виробничих баз підприємств” 

 

від 27 грудня 2018 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету 

товарознавства, управління та сфери обслуговування доц. Гаврилишина В.В. 

"Про впровадження на факультеті товарознавства, управління та сфери 

обслуговування дуальної освіти та використання в освітньому процесі 

виробничих баз підприємств" Вчена рада відзначає, що на факультеті 

товарознавства, управління та сфери обслуговування з кожним роком все 

ширше запроваджується дуальна освіта і використовуються в освітньому 

процесі виробничі  бази підприємств. 

Дуальна освіта передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з 

навчанням на робочих місцях підприємств, установ та організацій для набуття 

певної кваліфікації. як правило на основі угоди. 

Така форма навчання сприяє більшій інтеграції освіти, науки і бізнесу та 

передбачає зміцнення зв'язків закладу освіти з виробництвом і визначає 

провідну роль та підвищення відповідальності роботодавців за якість 

підготовки фахівців. 

Організація навчального процесу з елементами дуальної освіти на 

факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування базуються на 

співпраці з такими підприємствами та організаціями, як ТзОВ “Епіцентр К”, 

ТзОВ “РСП "Шувар”, ПрАТ “Моршинський завод мінеральних вод” 

(спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”); Ресторан-

пивоварня “Кумпель”, ТзОВ “Хліб-Тренд” (спеціальність “Харчові 

технології”); Туристична компанія “Оті-Тур”, скритий спеледром “Бухта”, HUB 

Escape Quest, Виставковий комплекс “Південний Експо” (фестиваль 

гостинності та готельно-ресторанної справи “HoReCa Show Lviv”). 

INTERNOBMEN (Болгарія), Health Resort, Medikal SPA Ponorama Morska 

(Польша) (спеціальності “Туризм” і “Готельно-ресторанна справа”), школа 

розвитку SPE (спеціальність “Менеджмент”).  

Наймасштабнішою в дуальній освіті є співпраця з компанією “Епіцентр К”. 

У цій компанії проводяться практичні заняття з товарознавства непродовольчих 

товарів. Для їх проведення складається графік на кожний семестр, в якому 

вказуються теми занять, відповідальні особи за їх проведення зі сторони 



кафедри і компанії. У решта підприємствах заняття проводяться за окремими 

темами. 

Здобувачі вищої освіти факультету одночасно з навчанням  в університеті 

опановують обраний фах під час проходження виробничої практики в умовах 

виробництва з використанням матеріально-технічної бази та кадрового 

потенціалу вказаних вище підприємств торгівлі, виробництва та сфери 

гостинності. 

Попри велику роботу щодо впровадження на факультеті елементів 

дуальної освіти і використання в освітньому процесі виробничих баз 

підприємств є низка недоліків, серед яких: недостатня зацікавленість 

роботодавців, низька мотивація студентів тощо. 

 

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

 

1.  Інформацію декана факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування доц. Гаврилишина В.В. прийняти до уваги. 

2. Сприяти подальшому розвитку елементів дуальної форми підготовки 

фахівців зі всіх спеціальностей факультету та розробити відповідне навчально-

методичне забезпечення для такого навчання. 

3. Активніше залучати фахівців підприємств для формування дисциплін 

навчальних планів спеціальностей факультету та Університету на предмет їх 

відповідності потребам виробництва і вимог роботодавців. 

4. З метою вивчення і використання в освітньому процесі сучасних 

інноваційних виробничих технологій активізувати стажування викладачів 

кафедр факультету на підприємствах. 

5. Відповідальність за виконання ухвали покласти на завідувачів 

випускових кафедр. 

6. Контроль за виконанням ухвали покладається на декана факультету 

товарознавства, управління та сфери обслуговування доц. Гаврилишина В.В. 


