
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання: 

“Про хід виконання завдань з профорієнтаційної роботи та 

організації набору у 2020 році”  

від 30 квітня 2020 року 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію директора Інституту, деканів 

факультетів та відповідального секретаря приймальної комісії про виконання 

завдань з профорієнтаційної роботи Вчена рада відзначає, що у січні-квітні 2020 

року проведено ряд заходів з метою підвищення іміджу Університету та 

підготовки до здійснення набору у 2020 році. Зокрема, розроблено Путівник 

вступника на освітній рівень бакалавра у 2020 році; розміщено рекламні матеріали 

про Університет у розширеному інтернет-каталозі "Все місто" у 2020 році; подано 

рекламну інформацію про Університет у друковане видання та електронне 

видання  “Львівська пошта”; оновлено усі буклети спеціальностей і освітніх 

програм Університету та розміщено їх у мережі Internet; у канікулярний період 

залучено студентів Університету для проведення профорієнтаційної роботи у 

школах, які вони закінчили; розповсюджено понад 400 комплектів 

профорієнтаційних матеріалів серед вчителів англійської мови шкіл Західного 

регіону України на навчально-методичному семінару Top Quality Teaching, що був 

проведений в Університеті разом із Міжнародним освітньо-методичним центром 

Dinternal Educational (23 лютого 2020 року); розміщено презентацію Університету 

у друкованому періодичному виданні «Зоря Рахівщини»; студентами 1 курсу 

розміщено відео-ролики «Спеціальність очима першокурсників» на інтернет-

сторінках шкіл, де вони навчались; проведено розсилку профорієнтаційних 

матеріалів стейкхолдерам, з якими є співпраця та проводилось анкетування; 

здійснено розповсюдження через мережу Львівського центру зайнятості 

інформаційних буклетів про освітні програми Університету; проводиться online 

робота, щодо діяльності Інтерактивної школи економіки; постійно оновлюється 

інформація сайту для іноземних громадян lute-world.com; розповсюджується 

новий рекламний випуск газети "Студентський меридіан" у тому числі через 

мережу Internet; постійно оновлюється інформація про події, які відбуваються на 

кафедрах,  факультетах та інституті ЕФ у соціальних мережах і веб-сторінках 

кафедр, Університету. Загалом профорієнтаційними заходами у січні-квітні 2020 

року охоплено 117 шкіл та 14 коледжів Західного регіону України.  

Водночас у цій роботі є ще окремі недоліки: не були проведені деякі 

профорієнтаційні заходи, що були заплановані у відповідності до Плану заходів із 

проведення профорієнтаційної роботи й організації набору студентів у 2020 році; 

не завжди забезпечувався належний контроль директора інституту, деканів 



факультетів і завідувачів кафедр щодо проведення роботи, пов’язаної з агітацією 

та професійною орієнтацією майбутніх абітурієнтів. 

 

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

 

1. Інформацію відповідального секретаря приймальної комісії, директора 

Інституту економіки та фінансів і деканів факультетів прийняти до відома. 

2. Інститутам, факультетам, випусковим кафедрам та іншим структурним 

підрозділам університету забезпечити проведення профорієнтаційної роботи у 

форматі online, у відповідності до наказу по університету № 239/01 від 15.10.2019 

р. "Про заходи із проведення профорієнтаційної роботи й організації набору 

студентів у 2020 році".  

3. Директору інституту, деканам факультетів і завідувачам кафедр: 

- активізувати роботу профорієнтаційних груп з проведення 

профорієнтаційної роботи із використанням мережі Інтернет (веб-сторінки, 

соціальні мережі та ін.); 

- слідкувати за вдосконаленням змісту, структури та наповненням 

електронних сторінок інституту, факультетів і кафедр Університету з метою 

популяризації спеціальностей у середовищі потенційних абітурієнтів, які 

користуються мережею Інтернет та соціальними мережами; 

- провести профорієнтаційні заходи (конференції, круглі столи, олімпіади, 

тренінги, семінари, наукові дискусії тощо) у режимі online, які були заплановані та 

не проведені у 2020 році; 

- продовжити розміщення електронних презентацій основних подій, які 

мають місце в навчально-методичному і науково-організаційному житті інститутів, 

факультетів і кафедр на веб-сайті Університету та сторінках у соціальних мережах. 

4. Секретарю приймальної комісії університету доц. Бойку Р. В. і помічнику 

ректора з питань роботи зі студентами доц. Шумському О. В. розшити 

профорієнтаційну роботу та активізувати доручення до неї Студентські ради 

Університету.   

5. Доц. Бойку Р. В. протягом п’яти календарних днів підготувати проект 

наказу за даною ухвалою щодо продовження активної профорієнтаційної роботи 

протягом травня-червня поточного року (враховуючі карантинні умови) та 

погодити його з першим проректором, проф. Барною М. Ю.  

6. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого проректора 

проф. Барну М. Ю. 


