
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання: 

“Гармонізація навчання студентів з Європейськими університетами на 

засадах гуманізму, взаємного обміну інформацією, мобільності 

викладачів і студентів” 

від 30 квітня 2020 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету МЕВ та ІТ проф. 

Ю. В. Полякової, Вчена рада зазначає, що факультетом проводиться значна робота 

у напрямі гармонізації навчання студентів з Європейськими університетами. 

Гармонізація навчання на загальноукраїнському рівні відбувається відповідно 

до чинної Угоди “Про Асоціацію між Україною та ЄС” розділу 5 глави 23 “Освіта, 

навчання та молодь”, які передбачають сприяння розвитку співробітництва в 

галузі освіти, навчання та молодіжної політики з метою покращення 

взаєморозуміння, активізації міжкультурного діалогу та посилення знань щодо 

відповідних культур. Зазначені процеси відбуваються через запровадження 

студентоцентрованого навчання, нової парадигми побудови і реалізації 

навчальних програм, передбачення вимог до кваліфікацій, розвиток освіти 

упродовж життя тощо. Відправною точкою процесу є модель фахівця, який буде 

затребуваним на ринку праці. 

Європейський підхід передбачає розвиток у студентів придатності до 

працевлаштування, що характеризує сукупність знань, умінь, навичок, володіння 

підходами для вирішення виробничої ситуації, а також здатність і бажання до 

неперервного удосконалення та професійного розвитку. Для цього налагоджено 

співпрацю з випускниками-працедавцями, проведено їх анкетування для 

оцінювання освітньо-професійних програм; організації та якості процесу  надання  

освітніх послуг  на  освітньо-професійних програмах.  

Водночас за участю факультету було подано три заявки на отримання грантів 

в межах програми Еразмус (напрям К2 “Розбудова потенціалу”). Викладачі 

факультету брали участь в академічній мобільності на базі університетів 

Німеччини (доц. М. Чех), Польщі (проф. Л. Яремко), Чехії  (проф. А. Пілявський, 

проф. Б. Семак, проф. Ю. Полякова, доц. І. Бойчук). У ІІ семестрі 2019-2020 н.р. 

троє студентів факультету навчаються за програмою академічної мобільності: М. 

Мазуркевич (Вроцлавський економічний університет, Польща), А. Іваночко 

(Університет імені Яна Павла ІІ в Кракові, Польща), С. Шевчук (Університет 

Страсбургу, Франція). Професори Познанського і Вроцлавського університетів, 

університету Страсбургу та університету Пардубіце проводили лекційні заняття 

для студентів англійською мовою. Студентською радою налагоджено співпрацю в 

межах програми національних обмінів “Плацкарт” (9 студентів факультету взяли 

участь у 2019-2020 н.р.) та зі студентськими  радами закладів вищої освіти м. 

Львова.  

Важливим напрямом гармонізації навчання є вивчення студентами 

факультету іноземних мов як набуття полікультурності. Так, на регулярній основі 

за ініціативи кафедри іноземних мов відбуваються наукові заходи англійською 

мовою. Серед них 8-а Міжвузівська студентська інтерактивна конференція 

англійською мовою “Crisis. Action. Solutions. / Криза. Дія. Рішення.” (31.10.2019р.) 

Також кафедрою проведено інтерактивний англомовний семінар-тренінг на тему 



“Вивчення англійської мови у форматі Blended Learning: нові можливості та 

перспективи”  (04.02.2020 р.) та навчально-пізнавальний семінар “MyEnglishLab 

for Students: Getting Started in 5 Easy Steps” (02.03.2020 р.), (відповідальна – доц. Н. 

Ковалик).   

Активно розвивається інтегрування іноземних студентів факультету до 

загальноуніверситетського студентського середовища. Серед інших пріоритетних 

напрямів гармонізації навчання з Європейськими університетами: орієнтація на 

вільний вибір навчальних дисциплін, практична підготовка, здатність працювати в 

команді, дотримання принципів академічної доброчесності та ін.  

З метою підвищення рівня гармонізації навчання студентів з Європейськими 

університетами  

вчена рада у х в а л и л а: 
 

1. Декану факультету МЕВ та ІТ, Центру міжнародної освіти та співпраці 

активізувати роботу із залучення викладачів і студентів факультету до програм 

академічної мобільності з іноземними та вітчизняними закладами вищої освіти на 

основі діючих і нових угод, зокрема пропагування проекту “САМ”, що 

фінансується Британською радою та передбачає короткотривалі обміни 

студентами між університетами України. 

2. Завідувачам кафедр факультету сприяти організації та проведенню 

випускниками, працедавцями, експертами та практиками майстер-класів, 

навчальних тренінгів для студентів  з метою підвищення їх рівня придатності до 

працевлаштування у нових умовах ринку праці, змінах у технологіях та організації 

праці, запровадження нових бізнес-моделей. 

3. Науково-педагогічним працівникам факультету продовжити практику 

включення до переліку індивідуальних завдань і завдань для самостійної роботи 

ситуації, кейси з діяльності підприємств, а також завдання для колективної роботи 

студентів і розвитку навичок самоосвіти. 

4. Декану факультету продовжити роботу над наповненням контенту веб-

сайту кафедр факультету для висвітлення досягнень викладачів, студентів, 

інформування про їх участь у комунікаційних заходах, спрямованих на 

гармонізацію навчання студентів з європейськими університетами. 

5. Студентській раді факультету у співпраці із Студентською радою 

Університету сприяти активізації співробітництва із міжнародними та 

вітчизняними студентськими організаціями для обміну досвідом і інформацією, 

підвищення соціальної активності та глибшої інтеграції до студентського 

середовища. 

6. Завідувачам кафедр факультету розвивати неформальну освіту студентів 

відповідних спеціальностей шляхом їх залучення до діяльності сертифікаційних 

курсів. 

7. Відповідальність за виконання даної ухвали покладається на декана 

факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій 

проф. Полякову Ю. В.  

8. Проф. Поляковій Ю. В. протягом п’яти календарних днів підготувати 

проект наказу за даною ухвалою та погодити його з першим проректором, проф. 

Барною М. Ю. і проректором з наукової роботи, проф. Семаком Б. Б.  


