
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Розгляд матеріалів самоаналізу діяльності факультету міжнародних економічних 

відносин та інформаційних технологій за 2016 рік” 

 

від 30 листопада 2016 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету міжнародних 

економічних відносин та інформаційних технологій доц. Полякової Ю.В. з питання 

“Розгляд матеріалів самоаналізу діяльності факультету міжнародних економічних відносин 

та інформаційних технологій за 2016 рік”, Вчена рада відзначає, що діяльність факультету 

в цілому є позитивною та відповідає пріоритетам, визначеним програмними документами 

розвитку факультету та Університету. 

У 2015-2016 навчальному році факультет здійснював підготовку фахівців за 

спеціальностями "Міжнародні економічні відносини", "Маркетинг", "Економічна 

кібернетика" та ліцензована підготовка фахівців за новими перспективними 

спеціальностями “Комп’ютерні науки” та “Реклама і зв’язки з громадськістю”. 

Факультет міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій провів 

підготовку до прийому на навчання іноземних студентів і здійснив наповнення 

англомовного контенту сайту факультету.  

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу на факультеті 

проводилися поточні і підсумкові оцінювання знань студентів; ректорські контрольні 

роботи; підсумкові атестації та захист дипломних робіт. Усі випускові роботи студентів 

перевірялися на антиплагіат.  

Пріоритетними напрямами роботи факультету за звітний період були:  

- аналізування якості підготовки фахівців випусковими кафедрами; 

- вдосконалення методики проведення профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів; 

- організація ефективної взаємодії з кафедрами, яка полягала у спільному проведенні 

заходів, спрямованих на покращення освітньої, навчальної, наукової, методичної й 

організаційно-виховної роботи; 

- активізація науково-дослідницької роботи серед професорсько-викладацького складу та 

студентів; 

- запровадження та використання в освітньому процесі новітніх методик, наукових 

публікацій та результатів стажування викладачів у провідних навчальних закладах, розвиток 

міжнародного співробітництва; 

- актуалізація електронної системи дистанційних курсів; 

- використання у навчальному процесі сучасних інформаційних технологій, оволодіння 

сучасними методиками отримання знань та практичних навичок. 

Колектив факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій продовжує працювати над вирішенням стратегічних і тактичних завдань 

досягнення високих показників якості освіти, запровадження інновацій в освітньому 

процесі, крос-культурної взаємодії, зростання обсягів академічної мобільності, адаптації 

позитивного досвіду кращих навчальних закладів та напрацювання власних підходів, 

впровадження у навчальні програми практичної та фахової складових, підвищення рівня 

наукових публікацій та видання нових підручників і посібників, налагодження ефективної 

взаємодії з органами студентського самоврядування. 



Науково-дослідницька робота факультету характеризується спрямуванням на 

досягнення якісних результатів. Наукова робота на кафедрах факультету проводилась над 

13 науково-дослідними темами, з них 3 наукові теми з державною реєстрацією. На 

факультеті навчається 44 аспіранти. У 2015-2016 н.р. викладачами факультету 

опубліковано 172 наукові праці, з них видано 19 статей у виданнях, що належать до 

провідних наукометричних баз, в тому числі 6 у наукометричній базі Scopus та 19 

зарубіжних публікацій (В. Шевчук, М. Чех, О. Василиця, З. Можировська, В. Артеменко).. 

У звітному періоді викладачами факультету МЕВ та ІТ було підготовлено 100 тез та 

доповідей для участі у роботі наукових конференцій різного рівня. Вісім викладачів 

факультету пройшли стажування, з них п’ять - за кордоном (В. Шевчук, Н. Черкас, Л. 

Яремко, Р. Боднар, І. Бойчук). Випускові кафедри активно працюють у напрямі організації 

семінарів і круглих столів. До наукових здобутків студентів слід віднести призові місця на 

конкурсі студентських наукових робіт з фахових дисциплін (ІІІ місце студентки М. Король 

у фіналі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за групою 

спеціальностей "Маркетинг, управління персоналом і економіка праці"; участь студента ІV 

курсу Р. Труша у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за групою 

спеціальностей «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»); диплом III 

ступеня студентки І. Мельничук на конкурсі рекламних робіт молоді "Ми за українські 

товари!" (Харківський державний університет харчування та торгівлі).  

Студенти факультету брали участь у програмах академічної мобільності. 22 вересня 

2016 року під егідою Міжнародного кооперативного альянсу у м. Нессебр (Болгарія) за 

участі представників 10 країн світу відбувся Міжнародний форум “Кооперативи та 

молодь”, в якому взяла участь студентка університету Н. Гавриляк. 3 студентів (Ю. Коваль, 

С. Дзюба, Р. Труш) навчалися за програмою обміну у Вроцлавському економічному 

університеті (Польща), 1 студентка (С. Яремко) у Лодзькому університеті (Польща), 1 

студентка (Н. Гавриляк) у Болгарії (Університет менеджменту, м. Варна), 1 аспірант (О. 

Лега) - Вільнюський технологічний університет (Литва). 

Для активізації профорієнтаційної роботи на факультеті було проведено низку 

організаційних заходів, зокрема, розробка нових рекламних матеріалів іноземними мовами; 

оновлення інформації на сайті університету та сторінках факультету і кафедр; розміщення 

профорієнтаційних матеріалів у соціальних мережах; зустріч із випускниками шкіл та 

коледжів.  

Виховна робота із студентами здійснюється на постійній основі шляхом організації 

культурного дозвілля; спортивно-масової роботи; формування негативного ставлення до 

шкідливих звичок; проведення тематичних занять; участі у різноманітних конкурсах та 

вікторинах, у загальноуніверситетських заходах і заходах інших навчальних закладів, у 

тому числі іноземними мовами. 

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

- неповне забезпечення дисциплін електронними дистанційними курсами та 

відповідними методичними розробками, передусім, це стосується нових курсів, включених 

до навчальних планів підготовки фахівців; 

-  невиконання усіма кафедрами факультету планів видання навчально-методичної 

літератури за 2016 рік. 

 

 

 



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

1. Інформацію декана факультету міжнародних економічних відносин та 

інформаційних технологій доц. Полякової Ю. В. до питання “Розгляд матеріалів 

самоаналізу діяльності факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних 

технологій за 2016 рік” прийняти до відома. 

2. До 30 січня 2017 року завершити роботу над створенням дистанційних курсів для 

усіх дисциплін, що читаються кафедрами факультету, активізувати видання підручників та 

навчальних посібників із нових дисциплін, що включені до навчальних планів підготовки 

відповідних спеціальностей факультету. 

3. Постійно підвищувати професійні якості викладачів факультету шляхом 

проходження закордонного стажування та використання набутого досвіду у навчальному 

процесі, зокрема, викладання іноземними мовами. Збільшити кількість публікацій 

викладачів факультету у наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних 

баз, таких як: Scopus, Web of Science, Index Copernicus International, Ulrichsweb, Directory of 

Open Access Journals (DOAJ), РИНЦ та ряді ін. До 30 січня 2017 року провести рейтингову 

оцінку діяльності науково-педагогічних працівників факультету.  

4. До 28 грудня 2016 року створити електронну базу даних студентів факультету. 

Забезпечити виконання Плану заходів  із профорієнтаційної роботи, визначених наказами 

Ректора ЛТЕУ та ухвалами вченої ради. При проведенні профорієнтаційної роботи активно 

використовувати електронні ресурси. Постійно оновлювати сайти кафедр, у тому числі 

англійською мовою, шляхом розміщення інформації про події та заходи, що висвітлюють 

навчальну, наукову і виховну-організаційну роботу на загально-університетському та 

факультетському рівнях, використовувати соціальні мережі.  

5. До 30 січня 2017 року створити електронну базу випускників факультету та 

налагодити ефективну взаємодію з ними для розширення можливостей проходження 

виробничої практики студентів та їх подальшого працевлаштування, проведення майстер-

класів, коригування змісту навчальних програм відповідно до сучасних потреб та 

врахування самооцінніх суджень випускників про готовність дипломованих фахівців до 

професійної діяльності.  

6. З метою підвищення професійної підготовки та конкурентоспроможності 

випускників на ринку праці створити на факультеті базу міжнародних освітніх програм та 

залучати студентів факультету до участі у міжнародних освітніх програмах академічної 

мобільності у провідних навчальних закладах Європи в межах проектів Erasmus+. 

7. Активізувати роботу Студентської ради та Студентського наукового товариства 

факультету; оптимізувати співпрацю між керівництвом факультету та кафедр і органами 

студентського самоврядування. 

8. Відповідальність за виконання ухвали покладається на декана факультету 

міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій доц. Полякову Ю. В. та 

завідувачів кафедр. 

9. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого проректора 

Університету проф. Барну М. Ю. 

10. За даною ухвалою першому проректору проф. Барні М.Ю. та проректору з 

науково-педагогічної роботи, проф. Скибінському С.В. до 8 грудня 2016 року підготувати 

проект відповідного наказу.  

 


