
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання:  

“Про хід виконання завдань з профорієнтаційної роботи  

у жовтні-листопаді 2016 року”  
 

від 30 листопада 2016 року 
 

Заслухавши і обговоривши інформацію директора Інституту економіки та фінансів, 

деканів факультетів, директора Луцького кооперативного коледжу університету й 

відповідального секретаря приймальної комісії про виконання завдань з профорієнтаційної 

роботи у жовтні-листопаді 2016 року Вчена рада відзначає, що у вересні-листопаді 2016 

року проведено ряд рекламно-організаційних заходів з метою підвищення іміджу 

університету та підготовки до здійснення набору у 2017 році. Зокрема, з нагоди 200 річниці з 

дня заснування Львівського торговельно-економічного університету та Міжнародного 

дня студента Інститутом економіки та фінансів проведено студентське свято "200-літня 

економічна ера" за участю студентів Львівського кооперативного коледжу економіки і 

права; проведено "День факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування" 

у Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі, Рівненському 

кооперативному економіко-правовому коледжі, Тернопільському кооперативному 

торговельно-економічному коледжі (за участю делегації студентів Тернопільського  

коледжу харчових технологій і торгівлі); зустріч викладачів і студентського активу 

факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування й Інституту економіки 

та фінансів університету зі студентами Рівненського коледжу економіки та бізнесу. 

Проведено низку профорієнтаційних заходів із учнями шкіл міста Львова та районів області. 

Постійно розповсюджується рекламний випуск газети "Студентський меридіан", розроблені 

нові рекламні та інформаційні матеріали про університет, спеціальності та спеціалізації, за 

якими здійснюється підготовка фахівців та умови вступу в університет (буклети, флаєра 

тощо). З метою розширення та забезпечення систематичності й регіональності проведення 

агітаційних заходів рекламно-інформаційні матеріали систематично розповсюджуються через 

викладачів, студентів і випускників університету, підприємства та організації різних форм 

власності, керівників і працівників інших навчальних закладів, засоби масової інформації тощо. 

Водночас у цій роботі є ще окремі недоліки, а саме: 

- враховуючи результати набору до університету у 2016 році, які при загальних 

задовільних показниках прийому на навчання, характеризуються скороченням кількості 

студентів першого і старших курсів денної й заочної форм навчання та проведений аналіз 

профорієнтаційної роботи, що передував цьому набору, слід вважати її недостатньою; 

- робота директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр щодо організації 

комплектування контингенту студентів є недостатньо ефективною; не завжди забезпечувався 

належний контроль за цими процесами з метою недопущення формального підходу до 

якісного складу профорієнтаційних груп із залученням органів студентського самоврядування 

й асоціації випускників університету, а також проведення роботи, пов’язаної з агітацією та 

професійною орієнтацією майбутніх абітурієнтів; 

- недостатньо використані можливості активізації профорієнтаційної роботи у районних 

і сільських населених пунктах області та інших регіонів України та особливо у тих навчальних 

закладах освіти, з яких поступили на навчання до університету випускники у 2014-2016 роках. 

 

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

 

1. Інформацію директора Інституту економіки та фінансів, деканів факультетів, директора 

Луцького кооперативного коледжу університету та відповідального секретаря приймальної 

комісії прийняти до відома. 



2. Інститутам, факультетам, випусковим кафедрам та іншим структурним підрозділам 

університету і коледжу надалі забезпечити неухильне виконання заходів, визначених наказом 

ректора "Про заходи із проведення профорієнтаційної роботи й організації набору студентів у 

2017 році" № 233/01 від 03.10.2016 р., з досягненням належного ефекту від цієї роботи.  

3. Директору інституту, деканам факультетів і завідувачам кафедр: 

- встановити і постійно підтримувати ділові контакти із керівниками загальноосвітніх, 

професійно-технічних і вищих навчальних закладів з метою вирішення спільних  завдань та  

створення оптимальних можливостей для отримання випускниками цих закладів ґрунтовної 

освіти у стінах університету. Активніше налагоджувати співпрацю із укладанням  відповідних 

угод із керівництвом навчальних закладів, які знаходяться у районних центрах і сільських 

населених пунктах Львівської та інших областей України та особливо з тими, з яких поступили 

на навчання до університету випускники за останні три роки із забезпеченням належного 

контролю за їх якісним виконанням; 

- забезпечити ефективну роботу профорієнтаційних груп із закріпленими за ними 

закладами середньої, професійно-технічної й вищої освіти м. Львова та інших областей і 

регіонів України із проведенням анкетування з метою створення інформаційної бази  

потенційних абітурієнтів, акцентуючи увагу на персональному спрямуванні інформаційно-

рекламних заходів на випускників та їх батьків;  

- проводити разом із випускниками інститутів (факультетів), студентами першого і 

старших курсів й потенційними абітурієнтами спільні заходи (конференції, круглі столи, 

олімпіади, ярмарки, спартакіади, тренінги, семінари, наукові дискусії, гуртки тощо) на 

основі ув’язки навчальних дисциплін, що вивчаються студентами в університеті із 

предметами, які вивчаються у школах, коледжах, ВПТУ тощо; 

- забезпечити організацію і проведення на факультетах днів відкритих дверей, 

факультетів, спеціальностей, святкування знаменних дат, спортивних змагань, олімпіад, тощо 

із залученням до загальноуніверситетських, інститутських, факультетських і кафедральних 

заходів учнів закладів середньої освіти, вищих навчальних закладів; 

- постійно слідкувати за вдосконаленням змісту, структури та наповненням електронних 

сторінок інститутів, факультетів і кафедр університету з метою популяризації спеціальностей 

у середовищі потенційних абітурієнтів, які користуються мережею Інтернет та соціальними 

мережами;  

- систематично розміщувати та покращувати електронні презентації основних подій, які 

мають місце в навчально-методичному і науково-організаційному житті інститутів, факультетів 

та кафедр університету на веб-сайті університету й соціальних мережах. 

4. Відповідальність за виконання п. 2 і п. 3 даної ухвали покладається на директора 

інституту, деканів факультетів і завідувачів випускових кафедр. 

5. Ректорату університету здійснити необхідні організаційно-рекламні заходи щодо 

організації набору студентів у 2017 році із залученням до цих подій представників радіо й 

телебачення обласного та районного рівнів, провідних газет регіону. 

6.. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого проректора проф.          

Барну М. Ю. 

 


