
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання: 

“Про хід виконання завдань з профорієнтаційної роботи  

у листопаді-грудні 2020 року”  

від 29 грудня 2020 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію директора Інституту, деканів 

факультетів та відповідального секретаря приймальної комісії про виконання 

завдань з профорієнтаційної роботи у листопаді-грудні 2020 року Вчена рада 

відзначає, що у листопаді-грудні 2020 року проведено ряд заходів з метою 

підвищення іміджу університету та підготовки до здійснення набору у 2021 

році. Зокрема, оновлено рекламні матеріали про університет в інтернет-каталозі 

Education.ua; студентам 1-3 курсів з різних областей України проведено 

відповідний інструктаж та роздані рекламні матеріали для проведення 

профорієнтаційної роботи у школах, які вони закінчили; надіслано 

профорієнтаційні матеріали на електронні адреси шкіл Львівської області; 

проводиться робота над розробкою рекламного відеоролика "День відкритих 

дверей"; укладено домовленість про проведення ZOOM-конференції з учнями 

випускних класів шкіл Рахівської ОТГ; оновлено змістове наповнення 

матеріалу щодо проведення у 2021 році інтерактивного конкурсу з дисципліни 

“Основи підприємництва” для абітурієнтів; проведено зустрічі зі 

стейкхолдерами здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та 

надана їм профорієнтаційна інформація; проведено зустрічі у гірських 

територіальних громадах Львівщини з метою налагодження співпраці з 

організації дуального навчання. Постійно оновлюється інформація про події, 

які відбуваються на факультетах і кафедрах у соціальних мережах та веб-

сторінках; продовжується робота над удосконаленням існуючих та розробкою 

нових освітньо-професійних програм у межах спеціальностей Університету. 

Загалом профорієнтаційними заходами охоплено 69 шкіл та 5 коледжів 

Західного регіону України. 

Водночас у цій роботі є ще окремі недоліки, а саме: 

- не завжди забезпечувався належний контроль за організацією 

профорієнтаційної роботи, а також 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 та деканів факультетів та прийняти до відома. 



2. Інститутам, факультетам, випусковим кафедрам та іншим структурним 

підрозділам університету і коледжу надалі забезпечити неухильне виконання 

заходів, визначених наказом ректора "Про заходи із проведення 

профорієнтаційної роботи й організації набору студентів у 2021 році" № 224/01 

від 15.10.2020 р.  

3. Директору інституту, деканам факультетів і завідувачам кафедр: 

- постійно підтримувати ділові контакти із керівниками загальноосвітніх, 

професійно-технічних і вищих навчальних закладів з метою вирішення 

спільних завдань та створення оптимальних можливостей для отримання 

випускниками цих закладів якісної освіти у стінах університету. Активніше 

налагоджувати співпрацю із укладанням відповідних угод із керівництвом 

навчальних закладів, які знаходяться у районних центрах і сільських населених 

пунктах Львівської та інших областей України та особливо з тими, з яких 

поступили на навчання до університету випускники за останні три роки із 

забезпеченням належного контролю за їх якісним виконанням; 

- продовжити забезпечення ефективної роботи профорієнтаційних груп з 

проведення профорієнтаційної роботи із використанням мережі Інтернет (веб-

сторінки, соціальні мережі, ін.); 

- продовжити забезпечення ефективної роботи профорієнтаційних груп із 

закріпленими за ними закладами середньої, професійно-технічної й вищої 

освіти м. Львова та інших областей і регіонів України; 

- продовжити роботу щодо організації і проведення днів відкритих 

дверей, спеціальностей, святкування знаменних дат, спортивних змагань, 

олімпіад, тощо із залученням до загально-університетських, інститутських, 

факультетських і кафедральних заходів учнів закладів середньої освіти, вищих 

навчальних закладів; 

- надалі слідкувати за вдосконаленням змісту, структури та наповненням 

електронних сторінок інститутів, факультетів і кафедр університету з метою 

популяризації спеціальностей у середовищі потенційних абітурієнтів, які 

користуються мережею Інтернет та соціальними мережами; 

- систематично розміщувати основні події, які мають місце в навчально-

методичному і науково-організаційному житті інститутів, факультетів та кафедр 

університету на веб-сайті університету і соціальних мережах. 

4. Відповідальність за виконання п. 2 і п. 3 даної ухвали покладається на 

директора інституту, деканів факультетів і завідувачів випускових кафедр. 

5. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого проректора 

проф. Барну М. Ю. 


