
Ухвала 
Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету  

від 30 вересня 2016 року 
 

до питання  

“Про результати набору студентів до Університету і коледжу у 2016 році та 

завдання з організації набору студентів у 2017 році”  

 
Заслухавши та обговоривши інформацію відповідального секретаря приймальної 

комісії доц. Воронка Р. М. і в.о. директора коледжу Плісак С. В. “Про результати набору 

студентів до Університету і коледжу у 2016 році та завдання з організації набору 

студентів у 2017 році” Вчена рада відзначає, що протягом 2015-2016 навчального року 

Університетом і коледжем була проведена значна робота щодо забезпечення виконання 

ліцензованих обсягів прийому за освітньо-кваліфікаційними рівнями, ступенями, 

галузями знань, спеціальностями та формами навчання у відповідності до рішень Вченої 

ради Університету та наказу “Про профорієнтаційну роботу в університеті на 2016 рік”. 

У звітному році Університет тісно співпрацював із п’ятьма коледжами та одним 

інститутом системи споживчої кооперації, а також іншими вищими навчальними 

закладами та закладами системи повної загальної середньої освіти.  

Результатом цієї роботи є: 

1) зарахування до числа студентів Університету 1360 осіб, з них:  

–  на денну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра 362 студенти при 

ліцензованому обсязі 990 осіб, з них на повний термін навчання – 275 студентів, на 

скорочений термін навчання – 87 студентів, у тому числі із коледжів системи 

споживчої кооперації – 60 студентів;  

–  на заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра 422 студенти при 

ліцензованому обсязі 1170 осіб, з них на скорочений термін навчання – 399 студентів, 

у тому числі із коледжів системи споживчої кооперації – 351 студент;  

– для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста і ступеня магістра на 

денній та заочній формах навчання і в Інституті післядипломної освіти – 576 осіб; 

2) зарахування до числа студентів коледжу університету 207 осіб, з них:  

–  на денну форму навчання 118 осіб при ліцензованому обсязі 170; 

–  на заочну форму навчання 18 осіб при ліцензованому обсязі 105; 

–  на робітничі професії – 71 особу, при ліцензованому обсязі – 120.  

Результати прийому в Університет є задовільними. Враховуючи те, що кількість 

вступників-абітурієнтів в Україні в 2016 році суттєво не змінилася, але завдячуючи 

відкриттю нових спеціалізацій набір для здобуття ступеня бакалавра на денну форму 

навчання на основі повної загальної середньої освіти збільшився на 96 осіб. 

Проте, є окремі недоліки в організації та проведенні набору до університету у 

2016 році, а саме:  

 проведені заходи щодо комплектування контингенту студентів не забезпечили 

потрібного результату, а створені профорієнтаційні групи Університету спрацювали 

ще ефективно; 

 інститут економіки та фінансів, факультет міжнародних економічних відносин, 

основна частина кафедр і викладачів Університету до роботи, пов’язаної  із 

професійною орієнтацією майбутніх абітурієнтів у 2015-2016 навчальному році та 

організацією набору студентів до Університету віднеслись формально;  

 не повністю використані можливості із налагодження тісної співпраці із 

керівництвом районних і сільських загальноосвітніх навчальних закладів, а також 

інших областей і не кооперативних ВНЗ І-IІ рівнів акредитації тощо.  



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

 

1. Інформацію ректора університету проф. Куцика П. О., відповідального 

секретаря приймальної комісії доц. Воронка Р.М. і  в. о. директора коледжу Плісак С. В. 

“Про результати набору студентів до Університету і коледжу у 2016 році та завдання з 

організації набору студентів у 2017 році” прийняти до відома. 

2. У термін до 11 жовтня поточного року директорам інститутів, деканам 

факультетів, завідувачам випускових кафедр і директору коледжу розробити конкретні 

заходи із проведення профорієнтаційної роботи й організації набору студентів у 2017 

році та подати їх для затвердження ректорату Університету.  

Покласти персональну відповідальність директорів інститутів, деканів 

факультетів і завідувачів випускових кафедр за формування контингенту студентів 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти і зобов’язати 

регулярно інформувати ректорат і Вчену раду Університету про проведену ними та їх 

структурними підрозділами організаційну та профорієнтаційну роботу з метою вжиття 

скоординованих заходів щодо її ефективності. Відповідальність за формування 

контингенту в коледжі покладається на директора коледжу, який повинен щомісяця 

подавати звіт про проведену роботу.     

3. В інститутах, на факультетах і кафедрах університету та в коледжі створити 

профорієнтаційні групи (для комплексної роботи – з коледжами, школами, інтернет-

ресурсами тощо) з числа викладачів, випускників і студентів (особливо першого 

курсу) із залученням органів студентського самоврядування Університету і коледжу 

та подати у термін до 11 жовтня 2016 року в ректорат Університету персональний 

склад груп (відповідальність за формування груп покладається на директора інституту, 

деканів факультетів, завідувачів кафедр і директора коледжу) для погодження та 

затвердження наказом по Університету.  

4. Приймальній комісії, інститутам, факультетам Університету і коледжу у 

термін до 20 жовтня поточного року підготувати всі необхідні рекламні матеріали для 

профорієнтаційної роботи (у паперовому та інтернет-ресурсному варіанті) та набору 

студентів у 2017 році. Персональна відповідальність покладається на керівників 

вказаних підрозділів, а контроль на першого проректора проф. Барну М.Ю.   

5. У планах засідань Вчених рад інституту та факультетів, педагогічної ради 

коледжу передбачити розгляд питань з виконання заходів з проведення 

профорієнтаційної роботи в 2016-2017 навчальному році та результатів проведення 

вступної компанії (із зазначенням всіх недоліків і упущень). 

6. Ректорату Університету продовжити роботу з розвитку співпраці між 

університетом і навчальними закладами першого і другого рівнів акредитації системи 

Укоопспілки й інших відомств; директору інституту економіки та фінансів, деканам 

факультетів і завідувачам кафедр – із середніми школами, а керівництву коледжу – із 

закладами профтехосвіти та іншими закладами освіти.  

7. Відповідальному секретарю приймальної комісії доц. Воронку Р.М. у термін 

до 3 жовтня поточного року підготувати проект відповідного наказу.   

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

Куцика П. О. 

 


