
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного  університету 

з питання  

“Про міжнародну діяльність університету в 2018-2019 навчальному році” 

від 22 квітня 2019 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Центру міжнародної освіти та 

співпраці Т. М. Штанько, Вчена рада констатує, що протягом 2018-2019 навчального року 

Університет успішно працював у напрямах активізації та інтенсифікації міжнародного 

академічного співробітництва.  

У межах програми ERASMUS+ напряму KА1 "Мобільність студентів, викладачів та 

персоналу", інших програм мобільності  та на підставі міжуніверситетських угод навчались 

28 студентів різних освітніх ступенів і спеціальностей, проходили стажування 17 

працівників Університету, своєю чергою Університет приймав 6 викладачів і 2 аспірантів з 

партнерських університетів, а також стажерів з Франції та Іраку. Поза межами угод в 

Університеті приймали групу з 30 студентів провідних університеті Індії. Досягнуто низку 

попередніх домовленостей з іноземними університетами для отримання фінансування в 

рамках програми ERASMUS+ , у тому числі подано на розгляд Європейської комісії два 

проекти напряму КА2 "Розбудова потенціалу вищої освіти", що, у разі схвалення, будуть 

реалізовуватись у наступному навчальному році. 

Продовжується роботу з освіти іноземних студентів. Започатковано англомовну 

програму “Міжнародний бізнес”. На даний час в Університеті навчаються 21 іноземний 

студент із 11 країн Азербайджан, Грузія, Єгипет, Ємен, Камерун, Китай, Колумбія, Марокко, 

Нігерія, Польща, США, у т.ч. на довузівській підготовці - 3 слухача, стаціонарне навчання - 

15, із них 13 на бакалаврському рівні та 2 студентів магістратури, заочне навчання – 6. З 

різних причин відраховано 2 слухачі довузівської підготовки та 5 студенти денної форми 

навчання. 

Відповідно до угод про співробітництво (зокрема проходження практики) у цьому 

році студенти Університету відповідних напрямів і спеціальностей  проходили взимку та 

проходитимуть літню практику у Болгарії та Польщі.  

Проблеми розвитку міжнародного співробітництва пов’язані із необхідністю 

розширення представництва Університету у міжнародному інтернет-просторі; збільшенням 

кількості англомовних програм; реалізацією можливостей читання лекцій фахівцями 

Університету за кордоном під час відряджень; підвищення загального рівня активності 

педагогічних і науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів Університету в 

міжнародних програмах; вивчення досвіду провідних ЗВО України та європейських країн у 

сфері залучення іноземців на навчання тощо. 

 

Зважаючи на викладене вище, Вчена рада у х в а л и л а: 

1. Інформацію директора Центру міжнародної освіти та співпраці Т. М. Штанько 

прийняти до відома. 



2. Директору інститут ЕФ, деканам факультетів, завідувачам кафедр: 

- сприяти участі у програмах академічної мобільності професорсько-викладацького та 

студентського складу з ВНЗ-партнерами, що відповідає європейській та світовій практиці; 

- створювати необхідні умови для забезпечення індивідуальної академічної 

мобільності студентів, аспірантів та викладачів; 

- сприяти залученню викладачів кафедр до курсів з вивчення іноземних мов задля 

підготовки викладання на англомовних програмах Університету; 

- тісніше співпрацювати із Центром міжнародної освіти та співпраці щодо активізації 

роботи з організації студентських практик за кордоном і на підприємствах іноземних фірм в 

Україні; 

- надавати допомогу з організації гостьових лекцій закордонними провідними 

вченими;  

- постійно підтримувати зв’язок з випускниками Університету та асоціацією 

випускників Університету. 

3. Продовжити практику розробки комплексу рекламних заходів щодо інформування 

іноземних громадян про Університет та правила вступу до нього. Задля цього систематично  

оновлювати інформацію, зокрема англійською мовою, розміщену на сайті Університету; 

здійснювати цільову розсилку рекламних проспектів; вести переписку з випускниками 

Університету, які проживають за кордоном.  

4. З метою підтримки позитивної динаміки зростання контингенту студентів-іноземців 

Центру міжнародної освіти та співпраці продовжити практику сприяння набору іноземних 

студентів шляхом розширення переліку посередницьких фірм-партнерів; участі у заходах 

локального або державного рівнів, присвячених актуальним організаційно-правовим 

питанням роботи з іноземними студентами; вивчення та адаптації досвіду інших закладів 

освіти; співпраці з представництвами іноземних держав в Україні у питаннях організації 

заходів, обміну матеріалами та інформаційної політики щодо освітніх послуг. 

5. Центру міжнародної освіти та співпраці працювати у напрямі розширення контактів 

із міжнародними організаціями та партнерами, здійснити аналіз пропозицій потенційних 

партнерів (або структурних підрозділів Університету) щодо напрямів співробітництва 

Університету із закордонними вищими навчальними закладами, науковими установами, 

організаціями. 

6. Розміщувати на веб-сайті університету та веб-сторінках факультетів або кафедр 

інформаційні матеріали, що засвідчують участь викладачів і студентів у програмах 

академічної мобільності і є важливими для підвищення якості підготовки фахівців та 

сприяють поширенню позитивного іміджу Університету. 

7. Контроль за виконанням цієї ухвали покладається на першого проректора 

Університету, доц. М. Ю. Барну.  


