
УХВАЛА 

Вченої Ради Львівського торговельно-економічного університету  

до питання 

“Про стан інформаційного забезпечення веб-ресурсів та ефективність 

роботи сайту Університету” 

 

від 3 листопада 2016 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Навчально-наукового 

інформаційного інституту доц. Швеця О. М. про стан інформаційного забезпечення 

веб-ресурсів та ефективність роботи сайту Університету Вчена Рада відзначає, що на 

даний час створено та успішно функціонує загальноуніверситетська комп’ютерна 

мережа, яка в значній мірі надає інформаційну підтримку студентам та співробітникам 

університету. У Навчально-науковому інформаційному інституті створені та 

функціонують три веб-сайти – університету (lute.lviv.ua), центру дистанційних 

технологій навчання (virt.lac.lviv.ua), бібліотеки (lib.lac.lviv.ua/) та поштова система 

університету (mail.lute.lviv.ua). Результат цієї роботи: 

 створення в університеті засобами оптоволоконних технологій єдиної 

локальної мережі Інтранет із швидкістю 1 Гбіт за секунду, що об'єднує всі корпуси та 

гуртожитки (підключення до світової мережі Інтернету із швидкістю 500 мегабіт за 

секунду); 

 впровадження в 2003 р. електронної бібліотеки ЛТЕУ; 

 створення в лютому 2015 р. центру дистанційних технологій навчання; 

 створення нової поштової системи університету (mail.lute.lviv.ua) (у зв’язку зі 

зміною назви ВНЗ та назв структурних підрозділів усі старі електронні поштові 

скриньки мають бути замінені на нові на основі поштової системи GMail); 

 у зв’язку з підготовкою до відзначення 200-річного ювілею з часу утворення 

Університету, на офіційному сайті Університету розміщена інформація для 

випускників та проводиться обробка Анкет випускників. 

 

Виходячи з цього Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію директора Навчально-наукового інформаційного інституту 

доцента Швеця О.М. “Про стан інформаційного забезпечення веб-ресурсів та 

ефективність роботи сайту Університету” прийняти до відома. 

2. Ректорату спільно з ННІІ розробити систему заходів щодо покращення 

використання наявних інформаційних ресурсів. 

3. З метою підвищення якості використання інформаційного забезпечення:  

- до 01.12.2016 року директору Інституту економіки та фінансів доц. 

Герасименко Т. О., деканам юридичного факультету доц. Котусі О. С., факультету 

міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій доц. Поляковій Ю. 

В., факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування доц. Гаврилишину 

В. В., завідувачам кафедр та керівникам інших структурних підрозділів закінчити 

роботу по створенню сайтів відповідних структурних підрозділів з постійним 



оновленням інформації на них як українською так і англійською мовою у зв’язку з 

незадовільною роботою по своєчасному інформаційному наповненню сайту 

університету; 

- активізувати роботу кафедр по впровадженню в навчальний процес 

дистанційного програмного забезпечення та матеріалів електронної бібліотеки; 

- здійснювати регулярне та якісне наповнення та оновлення електронної 

бібліотеки навчально-методичними розробками кафедр за дисциплінами, що ними 

читаються; 

-  провести аналіз на якісне та сучасне наповнення дистанційних курсів; 

- провести аналіз наявних методичних матеріалів електронної бібліотеки 

Університету. 

4. До 15 листопада 2016 року завідувачам кафедр та керівникам структурних 

підрозділів провести реєстрацію нової електронної скриньки. 

5. До 25 листопада 2016 року директору Навчально-наукового інформаційного 

інституту доценту Швецю О. М. подати інформацію щодо оновлення сайтів та 

поштових скриньок структурних підрозділів університету. 

6. Директору ННІ доценту Швецю О. М. підготувати проект наказу. 

7. Контроль за виконання ухвали покладається на ректорат Університету. 

 

 


