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Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-
педагогічної роботи університету проф. Скибінського С.В. “Про завдання кафедр 
в інтенсифікуванні інновацій в навчальному процесі як основи профорієнтаційної 
роботи та забезпечення набору студентів” Вчена рада відзначає, що впровадження 
інновацій в навчальному процесі розглядається як основний напрям роботи 
колективу і має певні традиції. Інновації в навчальному процесі пріоритетний 
напрям в роботі ректорату, використанні фінансових ресурсів, розвитку 
матеріально-технічної бази, зокрема аудиторного фонду, забезпечення 
комп’ютерних технологій, інформатизації навчання, видання навчальної 
літератури, підручників, посібників тощо. 

За показниками, що відображають запровадження інновацій спеціальності 
університету відповідають акредитаційним вимогам, а за окремими з них, зокрема 
видання підручників і посібників, відкриття комп’ютерних класів, забезпечення 
студентів ПК навіть перевищують. Серед найпомітніших інновацій минулого: 
комп’ютеризована тестова форма контролю знань студентів (посібники і 
програмний продукт від 1995 р., перші в Україні); викладання навчальних 
дисциплін і захист дипломних робіт, видання методичної літератури, посібників 
англійською мовою (з 1997 р.); поєднання навчання з працею студентів в 
університетських лабораторіях контролю рівня якості товарів, в юридичній клініці 
(з початку 90-х років); серед останніх впровадження дуального навчання, нових 
організаційних форм практики студентів і співдружності з крупним бізнесом 
(Епіцентр, Приватбанк, Львівхолод і ін.). Інновації дозволяли йти за вимогами 
часу, а в багатьох випадках його випереджати. Своїми інноваціями на відкритих 
загально університетських лекціях діляться провідні вчені і педагоги університету, 
професори, доктори наук. 

Проте вже в поточному періоді, а тим більше на перспективу, інновації 
необхідно інтенсифікувати.  Особливо слід дбати про підвищення ефективності їх 
використання, віддачі в процесі набуття студентами професійних компетенцій, 
забезпечення університету вищих конкурентних позицій на ринку освітніх послуг. 
Проте означене розуміння значущості інновацій властиве колективам не всіх 
кафедр і факультетів. З деяких напрямів інноваційної роботи, її темпи та особливо 
віддача повинні бути вищими, що сприятиме інтересу та вмотивованості студентів 
до навчання, а отже ефективності профорієнтаційної роботи. Поширення 
інноваційних заходів у навчанні, науці через сайти, інші форми і засоби реклами 
впливатиме на результати набору можливо більшою мірою, ніж апелювання до 
вікової історії університету. 

 

Виходячи з цього Вчена рада ухвалила: 
1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Університету проф. 

Скибінського С.В. “Про завдання кафедр в інтенсифікуванні інновацій в 
навчальному процесі як основи профорієнтаційної роботи та забезпечення набору 
студентів” прийняти до відома. 



2. Визнати, що в умовах жорсткої конкуренції на ринку освітніх послуг та 
необхідності забезпечення університету конкурентних переваг, удосконалення 
освітнього процесу в основі якого інноваційні підходи - єдиний і правильний 
напрям роботи кафедр, інститутів і факультетів та інших структурних підрозділів 
університету. 

3. Вважати завідувачів кафедр, гарантів освітніх програм, викладацький склад 
найвищого кваліфікаційного рівня, професорів, докторів наук генераторами 
інновацій, які оперативно впроваджуються в освітній процес університету. 

4. Закцентувати увагу на неприпустимості випадків, коли запропоновані 
значущі інновації не знаходять масового поширення, змінюється, спрощується 
ідея, сутність самої ідеї інновації, а отже знижується їх ефективність та 
результативність в освітньому процесі. 

5. Рекомендувати завідувачам кафедр змінити підходи розподілу 
педнавантаження, плануючи викладацькому складу найвищої категорії 
професорам, докторам наук лекційні заняття з охопленням якомога більшої 
кількості студентів різних спеціальностей, покращивши їх представництво на 
аудиторних заняття та досягти правдивості якості рекламованої університетом 
освітньої послуги в процесі набору студентів. 

6. Проректору з науково-педагогічної роботи проф. Скибінському С.В. 
здійснити детальний аналіз впровадження інновацій в освітній процес на 
кафедрах, з окремих спеціальностей, навчальних дисциплін і виконавців, 
професорів, доцентів. 

7. Директору Навчально-наукового інформаційного інституту доц. Швецю 
О.М., начальнику відділу методичного забезпечення та акредитації Курилець Л.А. 
посилити контроль за відповідністю впроваджуваних інновацій, в частині 
використання комп’ютерних технологій, відповідним положенням. Практикувати 
письмовий допуск до занять в комп’ютерних класах викладачів з тих навчальних 
дисциплін, які забезпечені відповідними методичними розробками і програмним 
продуктом. 

8. Звернути особливу увагу на організацію освітнього процесу, впровадження 
інновацій, професорське представництво, навчально-методичне забезпечення на 
перших курсах, особливо на нових відкритих в університеті спеціальностях. Взяти 
за правило розпочинати навчальний рік першого вересня першою парою із Вступу 
в спеціальність у виконанні завідувача випускової кафедри, професора, або якщо 
на кафедрі ліцензовано дві спеціальності, то на одній з них - гаранта освітньої 
програми. Проаналізувати стан справ у цьому секторі надання послуг, на нових 
спеціальностях, доповісти Вченій раді, вжити необхідних заходів з 
інтенсифікування інновацій і підвищити тим самим вмотивованість студентів до 
навчання. 

9. Директору Інститут економіки та фінансів (доц. Герасименко Т.О.),деканам 
факультетів: МЕВ та інформаційних технологій (доц. Поляковій Ю.В.), 
товарознавства, управління та сфери обслуговування (доц. Гаврилишину В.В.) та 
юридичного (доц. Котусі О.С.) посилити організаційні і контрольні заходи з 
розробки, впровадження, підвищення ефективності, поширення інновацій в 
навчальний процес, забезпечити цьому напряму роботи пріоритет і покласти в 
основу агітаційної, профорієнтаційної роботи для набору студентів на перший 
курс. 


