
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання:  

“Про результати рейтингування науково-педагогічних працівників і 

кафедр Університету” 

 

від 04 липня 2019 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника відділу моніторингу якості 

освіти та акредитації проф. Медвідь Л.Г. з питання “Про результати рейтингування 

науково-педагогічних працівників і кафедр Університету” вчена рада 

Університету відзначає, що керівництвом інституту економіки та фінансів, 

деканатами, кафедрами, відділом моніторингу якості освіти та акредитації 

відповідно до “Положення про рейтингове оцінювання діяльності 

професорсько-викладацького складу Львівського торговельно-економічного 

університету” здійснена значна робота щодо організації і проведення рейтингування 

науково-педагогічних працівників та кафедр Університету. У рейтингуванні 

враховувався кваліфікаційний потенціал науково-педагогічного працівника, 

накопичений ним за весь час роботи та його професійна компетентність, 

педагогічна майстерність, наукова і творча активність за останні п’ять років. 

Метою рейтингового оцінювання є встановлення якості роботи науково-

педагогічних працівників і кафедр Університету, вдосконалення системи 

управління структурними підрозділами та створення умов динамічного 

розвитку на основі максимально повного використання наявного кадрового 

потенціалу. 

Проведення рейтингового оцінювання відбувалося в кілька етапів. 

Кожним викладачем заповнювалася форма індивідуальних даних, яка 

відображає результати його діяльності. Завідувачами кафедр перевірено 

повноту та об'єктивність внесеної інформації. Результати рейтингування 

обговорювалися на засіданні кафедри та Вчених рад факультетів (інституту). 

Процес самооцінки викладача поєднувався з результатами анкетування 

студентів щодо оцінки роботи викладачів. 

Загалом потрібно відзначити підвищення рейтингів викладачів багатьох 

кафедр у порівнянні з минулим роком, що пояснюється напруженою роботою  

протягом навчального року у зв'язку з проходженням акредитації ОПП з 

підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня “Облік і 

оподаткування” спец. 071 “Облік і оподаткування”; “Фінанси, банківська 

справа та страхування” спец. 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”; 

“Менеджмент” і “Управління фінансово-економічною безпекою” спец. 073 

“Менеджмент”; “Товарознавство та комерційна діяльність” і “Товарознавство 

та експертиза в митній справі” спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність”; “Харчові технології”  спец. 181 “Харчові технології” і ОПП 

“Харчові технології” першого (бакалаврського) рівня; напрямів підготовки 

“Реклама і зв'язки з громадськістю”, “Комп'ютерні науки”, “Міжнародна 



економіка” та “Туризмˮ; захистом чи підготовкою до захисту докторських 

дисертацій (доц. Лупак Р.Л., доц. Мельник І.М., доц. Свидрук І.І., доц. 

Полякова Ю. В., проф. Трут О.О.), здобуттям вченого звання професора (д.е.н. 

Барна М.Ю. та к.ю.н. Котуха О.С.) і доцента (к.е.н. Чех М.М.); збільшенням 

публікацій у наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах 

Scopus або Web of Science та/або інших наукометричних базах; проходження 

викладачами стажування в Україні та за кордоном, участю у зарубіжних 

конференціях, публікацією підручників і навчальних посібників та оновленням 

навчально-методичного забезпечення відповідно до Рекомендацій з навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін  у закладах вищої освіти 

МОН України (лист МОН України від 19.07.2018 року № 1/9-434).  

Проведене рейтингування дасть можливість оцінити види і результати 

професійної діяльності науково-педагогічних працівників за спеціальністю, яка 

застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності згідно з п.30 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених  постановою 

Кабінету Міністрів України  від 30 грудня 2015 р. № 1187  (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України  від 10 травня 2018 р. № 347). 

З метою покращення організації проведення рейтингування науково-

педагогічних працівників та кафедр Університету  

 

Вчена рада у х в а л и л а: 

1. Інформацію керівника відділу моніторингу якості освіти та акредитації 

проф. Медвідь Л.Г. прийняти до відома. 

2. Ректорату Університету результати рейтингового оцінювання 

ефективності роботи враховувати при укладанні контрактів з науково-

педагогічними працівниками, завідувачам кафедр – при розподілі навантаження 

на наступний навчальний рік. 

3. Директору інституту та деканам факультетів, завідувачам кафедр, 

керівнику навчального відділу і керівнику відділу моніторингу якості освіти та 

акредитації забезпечити неухильне виконання “Положення про рейтингове 

оцінювання діяльності професорсько-викладацького складу Львівського 

торговельно-економічного університету” щодо перевірки достовірності поданої 

інформації та необхідності збереження на кафедрах підтверджуючих 

матеріалів. 

4. Директору навчально-наукового інформаційного інституту доценту 

Швецю О. М., інформацію про результати рейтингового оцінювання діяльності 

професорсько-викладацького складу розмістити на web-сторінці Університету. 

5. У подальшому опитування думки студентів про рівень викладацької 

майстерності викладача проводити в онлайн-режимі через базу навчально-

наукового інформаційного інституту. 

6. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого проректора 

університету проф. Барну М. Ю. і протягом трьох днів підготувати проект 

відповідного наказу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF#n25

