
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання: 

“Про особливості та пріоритети підготовки здобувачів вищої освіти 

першого бакалаврського рівня ОПП “Реклама у бізнесі”  

(спеціальність 061 Журналістика)” 

від 5 березня 2021 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету МЕВІТ 

проф. Ю. В. Полякової, Вчена рада зазначає, що на факультеті проводиться 

належна робота з організації освітнього процесу для здобувачів вищої освіти 

першого бакалаврського рівня спеціальності “Журналістика” ОПП “Реклама 

у бізнесі”. Так, підготовка фахівців спеціальності “Журналістика” 

здійснюється з 2015 року, перший випуск відбувся у 2019 році у кількості 12 

осіб. Сьогодні на ОПП “Реклама у бізнесі” навчається 89 студентів, у тому 

числі 65 денної та 24 заочної форми навчання (1 курс – 18 осіб, 2 курс – 24 

особи, 3 курс – 32 особи, 4 курс – 15 осіб).  

Освітньо-професійна програма зорієнтована на оволодіння системою 

поглиблених знань щодо загальнонаукових і спеціальних методів, 

професійних методик і технологій, які необхідні для забезпечення ефективної 

сервісної й виробничо-технологічної діяльності суб’єктів рекламного бізнесу. 

Сучасний навчальний план містить обов’язкові та вибіркові компоненти, 

мовну і практичну підготовку. Кількість дисциплін, які формують загальні 

компетентності – 9; дисциплін, які формують професійні компетентності – 

26. 

Практична підготовка здобувачів передбачена на кожному курсі. Чинні 

угоди про проходження практики укладені з ПрАТ “Галекспо”, ТзОВ “Егоїст 

паблішинг”, ТзОВ “Епіцентр-К”, ТзОВ ТВК “Львівхолод” та ін. Студенти 

спеціальності також беруть участь у програмах академічної мобільності 

відповідно до міжнародних угод Університету, зокрема у Чехії та Польщі. 

Здобувачів залучають до участі у майстер-класах, тренінгах, зустрічах із 

фахівцями-практиками.  

Беручи до уваги наявність низки питань, що потребують розв’язання, 

пріоритетами підготовки фахівців спеціальності визначено активізацію 

наукової роботи студентів, укладання нових угод із підприємствами сфери 

видавничого та рекламного бізнесу про проходження практики та інше. 

 

З метою постійного підтримання на належному рівні якості підготовки 

здобувачів вищої освіти першого бакалаврського рівня спеціальності 

“Журналістика” ОПП “Реклама у бізнесі”  

 



вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Завідувачу кафедри маркетингу, проф. Ю. Дайновському, гаранту 

ОПП, доц. Н. Басій та кураторам груп необхідно: 

- приділяти увагу індивідуальній роботі зі студентами з метою 

підвищення рівня інноваційності, креативності та творчості при виконанні 

ними практичних завдань; сприяти вихованню соціально відповідальних 

фахівців, здатних досліджувати наукові проблеми і критично мислити; 

- залучати спеціалістів-практиків до викладання окремих навчальних 

дисциплін, що формують професійні компетентності здобувачів вищої 

освіти; 

- сприяти укладенню нових угод з проходження практики для 

здобувачів з компаніями видавничої та рекламної сфери, засобами масової 

інформації та ін. 

2. Науково-педагогічним працівникам, що залучені до підготовки 

фахівців спеціальності “Журналістика”, сприяти засвоєнню здобувачами 

професійних знань, умінь і навичок; практикувати завдання, спрямовані на 

забезпечення можливості адекватно діяти в стандартних та нестандартних 

навчально-професійних ситуаціях; ініціювати ознайомлення і використання 

здобувачами правових і етичних засад професії. 

3. Деканату факультету МЕВІТ, Центру міжнародної освіти та 

співпраці активніше залучати студентів спеціальності до участі у програмах 

академічної мобільності і закордонних стажуваннях. 

4. Кафедрі маркетингу посилити наукову роботу студентів ОПП 

“Реклама у бізнесі” шляхом їх активнішого залучення до проведення 

наукових досліджень, публікації їх результатів у збірниках студентських 

наукових конференцій та наукових виданнях.  

5. Факультету МЕВІТ ширше залучати здобувачів спеціальності 

“Журналістика” до проведення профорієнтаційної роботи, розробки та 

оновлення рекламних матеріалів, ініціювати створення власних 

інформаційних проєктів.  

6. Відповідальність за виконання даної ухвали покладається на декана 

факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій 

проф. Полякову Ю. В., завідувача кафедри маркетингу проф. Дайновського Ю. 

А. і гаранта ОПП доц. Басій Н. Ф.   

7. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого 

проректора проф. Барну М. Ю. 


