
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету  

з питання 

“Про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі 

Університету” 

від “30” січня 2020 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 2019 році контингент 

здобувачів освіти на третьому освітньо-науковому рівні скоротився.  

У 2019 році завершила навчання в аспірантурі 31 особа, у тому числі 3 

аспірантів достроково у зв’язку із успішним захистом дисертацій.  

Станом на 31 грудня 2019 р. на третьому освітньо-науковому рівні вищої 

освіти навчається 27  осіб, а саме,  17 на денній формі навчання, та  10 на заочній 

формі навчання.  

У 2019 році на навчання було зараховано 27 осіб, а саме, 17 на денну форму 

навчання та 10 на заочну форму навчання, з яких на даний час  навчається на 

третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти 11 осіб.  

У звітному році в Університеті захищено 9 докторських дисертаційних робіт, 

з них 4 захищено нашими викладачами (І. М. Мельник, І. І. Свидрук; О. О. Трут, 

Б. М. Шевчик) і ще  4 захищено нашими докторантами (І. М. Білецька, 

Ю. М. Мельник, І. О. Корчинський, В. С. Рейкін), 1 дисертаційна робота захищена 

М. А. Кальницькою із ДВНЗ “Ужгородський національний університет”. У інших 

спеціалізованих радах нашими викладачами захищено 3 докторські дисертаційні 

роботи (О. О. Гудзовата, Ю. В. Полякова, Т. П. Яхно). Загалом у трьох 

спеціалізованих радах нашого Університету у звітному році було захищено 13 

кандидатських дисертацій, з них 6 нашими здобувачами і аспірантами 

(С. М. Ільчишин, Ю. М. Ярова, І. В. Мойсеєнко, Ю. О. Морщавка, А. І. Курак, 

Х. В. Кузьма) та 5 здобувачами з інших закладів вищої освіти (С. Г. Мороз,           

А. І. Тесля,  В. С. Мохняк, Н. Ю. Мартинюк, О. В. Кириченко). 

 

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. Інформацію проректора з наукової роботи прийняти до відома. 

2. Роботу аспірантури у 2019 році визнати ефективною. 

3. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з наукової роботи 

проф. Семака Б. Б. 

 

 


