
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

від 30 вересня 2016 року 
 

до питання 

“Про готовність структурних підрозділів Університету 

до роботи у 2016-2017 навчальному році” 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

проф. Скибінського С. В. Вчена рада зазначає, що одним із основних завдань 

Університету та його структурних підрозділів – інституту, факультетів, кафедр і коледжу 

є впровадження освітньої діяльності з підготовки молодих фахівців за різними освітніми 

рівнями; з підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників в аспірантурі та на випускових кафедрах, підготовки слухачів 

післядипломної освіти, фахівців з числа іноземних громадян. Ректоратом, інститутом, 

деканатами, кафедрами та іншими структурними підрозділами Університету проведена 

низка організаційних і навчально-методичних робіт, які в цілому дозволили 

підготуватися до нового навчального року. 

Уся освітня діяльність університету забезпечена діючими нормативно-правовими 

документами, ліцензіями та сертифікатами про акредитацію і атестацію. Підготовка до 

нового 2016-2017 навчального року проводилася відповідно до Закону України “Про 

вищу освіту”, Постанов Кабінету Міністрів України, нормативних листів Міністерства 

освіти і науки України, Положення про організацію освітнього процесу інших 

внутрішніх нормативних документів Університету.  

Загальний контингент студентів станом на 1 вересня 2016 року на 327 осіб є 

меншим ніж у 2015-2016 навчальному році. 

Наслідком зменшення контингенту студентів є неукомплектованість навчальних 

груп, зменшення навчального навантаження (яке на поточний навчальний рік на 50039 

годин є меншим ніж у попередньому навчальному році) та кількості ставок педагогічних 

і науково-педагогічних працівників. 

У 2016-2017 навчальному році до навчального процесу залучено 244 науково-

педагогічних і педагогічних працівників. З них професорів, докторів наук 29 осіб (у тому 

числі 3 особи за сумісництвом); доцентів, докторів наук 3 особи; професорів, кандидатів 

наук 9 осіб, доцентів, кандидатів наук 125 осіб (у тому числі 3 особи за сумісництвом); 

кандидатів наук на посаді доцента, старшого викладача 23 особи. Педагогічних 

працівників без відповідного наукового ступеня та вченого звання – старших викладачів, 

викладачів, асистентів 55 осіб. Таким чином, частка докторів наук і професорів 

становить 16 %, а якісний склад – 77 %. 

Освітній процес проводиться відповідно до розроблених і затверджених навчальних 

планів денної та заочної форм навчання, розкладів проведення занять, навчальних і 

робочих програм. 

Разом з тим необхідно звернути увагу на деякі недопрацювання. Не всі викладачі 

представили для затвердження навчальну документацію. Ще недостатні результати 

створення дистанційних курсів. Це стосується і термінів подачі навчальних матеріалів і 

рівня їх якості. 

 

Виходячи з вищевказаного, Вчена рада ухвалила: 



1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи проф. Скибінського С. В. 

“Про готовність структурних підрозділів Університету до роботи у 2016-2017 

навчальному році” взяти до відома. 

2. Директору Інституту економіки та фінансів, деканам факультетів контролювати 

дотримання встановлених термінів перевидання навчально-методичних розробок для 

проходження практик, дипломних робіт, особливо зі спеціальностей, які підлягають 

акредитації у 2016-2017 навчальному році. 

3. Директору Інституту економіки та фінансів, деканам факультетів і завідувачам 

кафедр: 

3.1. Ввести корективи в різні плани роботи інституту, факультетів і кафедр 

відповідно до “Комплексної програми розвитку Львівського торговельно-економічного 

університету” з урахуванням контингенту студентів, штатного розпису кафедр і нових 

завдань колективів. 

3.2. Активізувати роботу над пошуком і впровадженням у навчальний процес нових 

форм і методів навчання, аудиторних і позааудиторних занять, передового досвіду, 

обравши для цього відкриті лекції у виконанні передусім висококваліфікованих вчених і 

педагогів, докторів наук, професорів, завідувачів кафедр, деканів факультетів. 

3.3. Здійснити інвентаризацію навчально-методичного забезпечення, виявити 

неповне і застаріле та спланувати роботу над їх доопрацюванням і виданням. Покласти в 

основу їх розробки нові сучасні методи і підходи, враховуючи вимоги законодавчо-

нормативних документів, що регулюють розвиток освіти на сучасному етапі. 

3.4. Перевірити змістову частину програм магістерських практик, введених в дію 

1 вересня 2016 р., внести відповідні корективи відповідно до діючих навчальних планів 

та контролювати їх виконання. Провести необхідні роботи з коригування програм 

бакалаврської практики і видати їх до грудня 2016 року. 

3.5. Створити нову базу щодо закріплення навчальних дисциплін за кафедрами (у 

зв’язку з їх об’єднанням і зміною назв) і використати її для контролювання роботи над 

дистанційними курсами, розробки навчально-методичного забезпечення обсягу 

виконання інших видів робіт. Врахувати в навчальній документації зміни назв 

структурних підрозділів, навчальних дисциплін, шифрів спеціальностей відповідно до 

нового переліку. 

3.6. Зробити 2016-2017 навчальний рік відзначення 200-річного ювілею 

Університету трудовими звершеннями у проведенні наукових, науково-методичних і 

науково-практичних конференцій, виданням підручників і посібників присвячених цій 

даті. 

3.7. Розміщувати та регулярно оновлювати на сайті університету, веб-сторінках 

структурних підрозділів інформацію про всі події, які б характеризували інноваційні 

методи роботи, наукові і навчально-методичні досягнення професорсько-викладацького 

складу і студентів з метою оперативної профорієнтаційної роботи та забезпечення 

набору студентів у 2017 році. 

4. Проректору з науково-педагогічної роботи проф. Скибінському С. В. спланувати 

на 2016-2017 навчальний рік тематику науково-педагогічних семінарів і забезпечити їх 

виконання. 

5. Контроль за виконанням ухвали покладається на ректора університету проф. 

Куцика П. О. 


