
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

“Про моніторинг освітнього процесу та дисципліну в навчальному процесі” 

 

від 25 квітня 2016 року 
 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора Університету 

проф. Барни М. Ю. “Про моніторинг освітнього процесу та дисципліну в навчальному 

процесі” вчена рада відзначає, що відповідно до затвердженого плану роботи вченої ради та 

Положення про організацію освітнього процесу був проведений моніторинг якості 

освітнього процесу та дисципліни в навчальному процесі Університету. 

Робота із забезпечення розвитку якості освіти в Університеті потребує системності, 

вона більшою мірою характеризується реалізацією окремих заходів як реакції на зовнішній 

вплив (накази та рекомендації МОН), або внутрішні проблеми (конфліктні ситуації, скарги 

студентів, грубі порушення правил внутрішнього розпорядку тощо). Водночас, система 

менеджменту якості освіти є необхідною умовою успішного функціонування Університету в 

сучасних конкурентних умовах. 

Серед основних чинників, що значною мірою зумовлюють якість освіти в 

Університеті та знаходяться в сфері його прямого впливу, найбільш вагомими є такі: 

кваліфікація науково-педагогічних працівників, програми підготовки та методичне 

забезпечення, матеріально-технічна база Університету, організація навчального процесу. 

Проведений аналіз свідчить про наявність внутрішніх ресурсів завдяки яким можливе 

покращення якості освіти в Університеті та дисципліни в навчальному процесі. 

З метою підвищення якості освітнього процесу та покращення дисципліни в 

навчальному процесі серед науково-педагогічних працівників і студентів вчена рада 

ухвалила: 
1. Інформацію першого проректора Університету проф. Барни М. Ю. “Про моніторинг 

освітнього процесу та дисципліну в навчальному процесі” прийняти до відома. 

2. З метою підвищення якості освітніх послуг та покращення дисципліни в 

навчальному процесі необхідно: 

2.1) для осіб, що обираються (переобираються) на посади завідувачів кафедр 

передбачити представлення на вчену раду Університету програми розвитку кафедри; 

2.2) у термін до 01.07.2016 р. першому проректору проф. Барні М. Ю. та начальнику 

навчального відділу Притулі Л. К. розробити Положення про моніторинг і контроль якості 

освіти у Львівському торговельно-економічному університеті; 

2.3) у термін до 30.05.2016 р. першому проректору проф. Барні М. Ю., проректору з 

науково-педагогічної роботи проф. Скибінському С. В., проректору з наукової роботи проф. 

Семаку Б. Б. розробити та затвердити критерії визначення рейтингу кафедр і викладачів; 

2.4) у термін до 20.09.2016 р першому проректору проф. Барні М. Ю., проректору з 

науково-педагогічної роботи проф. Скибінському С. В. здійснити перевірку наявності 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у відповідності до нових 

навчальних планів; 

2.5) у термін до грудня 2016 р. проректору з науково-педагогічної роботи проф. 

Скибінському С. В. організувати соціологічне опитування здобувачів вищої освіти 

Університету щодо якості надання освітніх послуг та об’єктивності системи оцінювання 

навчальних досягнень. 

3. Директору інституту доц. Герасименко Т. О. та деканам факультетів доц. 

Гаврилишину В. В., доц. Котусі О. С. і доц. Поляковій Ю. В. у термін до 20.06.2016 р.: 

- провести аналіз внеску кожного з викладачів у проведення науково-дослідних робіт, 

забезпечення нового набору, роботу над методичним забезпеченням і лабораторною базою 

навчального процесу; 

- спільно з проректорами Університету провести визначення рейтингу кафедр та 

викладачів за підсумками навчального року на підставі розроблених і затверджених 



критеріїв; 

- здійснити перевірку протоколів засідань кафедр відповідно до плану та графіків їх 

проведення; 

- разом з начальником відділу кадрів Сергеєвою С. Г. забезпечити наявність в 

посадових інструкціях працівників Університету пунктів, пов’язаних з їх відповідальністю за 

академічний плагіат у навчальних і наукових працях; 

- розробити та впровадити заходи спрямовані на зменшення кількості пропусків 

занять без поважних причин. Готувати інформацію щодо ситуації з пропусками занять та 

заходами, які було вжито для покращення існуючої ситуації. Кожного місяця інформувати 

про кількість пропусків занять студентами без поважних причин та заходи які було вжито. 

4. Деканам факультетів, працівникам деканатів, завідувачам кафедр:  

- взяти під особистий контроль початок і закінчення навчальних занять та присутність 

студентів на них;  

- унеможливити запізнення викладачів і несвоєчасний початок навчальних занять;  

- не допускати необґрунтованого корегування розкладу занять; 

- ввести до плану роботи вчених рад Інституту економіки та фінансів і факультетів 

обов’язковий звіт завідувачів випускових кафедр щодо якості підготовки фахівців, з 

обов’язковим запрошенням на засідання представника відділу методичного забезпечення та 

акредитації. Витяг з протоколу засідання вченої ради Інституту економіки та фінансів і 

факультетів, яка містить оцінку існуючої ситуації, план заходів щодо її покращення та 

наступний термін звіту передавати у відділ методичного забезпечення та акредитації; 

- забезпечувати постійний контроль за проведенням та якістю усіх видів занять з 

обговоренням на одному з ректоратів; 

5. Директору Інституту економіки та фінансів, деканам факультетів, завідувачам 

випускових кафедр, кураторам академічних груп з метою збереження контингенту студентів 

систематично проводити індивідуальну роботу з студентами щодо недопущення академічної 

заборгованості, пропусків занять без поважних причин. 

6. У термін до 20.06.2016 р. начальнику навчального відділу Притулі Л. К., 

начальнику відділу методичного забезпечення та акредитації Курилець Л. А. організувати та 

провести аналіз наявності та якості планів, розпоряджень та інструктивних документів на 

кафедрах. 

7. Директору навчально-наукового інформаційного інституту доц. Швецю О. М. у 

термін до 15.06.2016 р. здійснити перевірку оснащення освітнього процесу комп’ютерною та 

мультимедійною технікою у відповідності до нових ліцензійних умов, надати пропозиції 

щодо удосконалення дистанційного навчання. 

8. З метою формування сталого зворотного зв’язку зі студентами в питаннях 

забезпечення якості освіти, вчена рада Університету пропонує Студентській раді 

Університету розробити тематичний план проведення соціологічних опитувань студентів, 

забезпечити проведення опитувань та оприлюднення результатів, подання власних 

рекомендацій ректорату щодо вирішення проблемних питань. 

9. Контроль за виконання ухвали покладається на ректорат Університету. 

 


