
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання  

“Про хід виконання заходів з профорієнтаційної роботи  

та організації набору у 2017 році”  

від 28 березня 2017 року 

 
Заслухавши і обговоривши інформацію директора Інституту економіки та фінансів, деканів 

факультетів, директора Луцького кооперативного коледжу ЛТЕУ й відповідального секретаря 

приймальної комісії про хід виконання заходів з профорієнтаційної роботи та організації набору 

у 2017 році Вчена рада відзначає, що у 2016-2017 рр. проведено низку рекламно-організаційних 

заходів з метою підвищення іміджу Університету та підготовки до здійснення набору у 2017 

році. Зокрема, проведено профорієнтаційні заходи із учнями 252 навчальних закладів 

(загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї) м. Львова, Львівської області та інших регіонів 

(Волинська, Хмельницька, Тернопільська, Миколаївська, Кіровоградська, Закарпатська області), 

15 коледжів (у т. ч. 7 коледжів системи споживчої кооперації). З метою покращення якості 

профорієнтаційної роботи запроваджена практика проведення анкетування із потенційними 

абітурієнтами та сформовано базу електронних адрес, яка налічує 369 анкет. Проведено пробне 

тестування із 340 випускниками коледжів. Постійно розповсюджується рекламний випуск газети 

"Студентський меридіан" та інші рекламно-інформаційні матеріали (буклети, флаєра тощо) про 

Університет, спеціальності та спеціалізації, за якими здійснюється підготовка фахівців та умови 

вступу. Досягнуто домовленості про щонедільний показ рекламного відео-ролика про ЛТЕУ з 

26.03.17 р. до 16.04.17 р. З метою розширення та забезпечення систематичності й регіональності 

проведення агітаційних заходів рекламно-інформаційні матеріали розповсюджуються через 

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

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

шляхом участі викладачів у міжнародних конференціях, семінарах, тренінгах, розміщується 

інформація на сторінках кафедр у соціальних мережах, тощо. 

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

- недостатньо залучаються органи студентського самоврядування до проведення роботи, 

пов’язаної з агітацією та професійною орієнтацією майбутніх абітурієнтів; 

- не завжди забезпечувався належний контроль директора інституту, деканів факультетів, 

завідувачів кафедр щодо проведення профорієнтаційних заходів; 

- недостатньо використані можливості профорієнтаційної роботи у районних і сільських 

населених пунктах області та інших регіонів України та особливо у тих навчальних закладах 

освіти, з яких вступили студенти на навчання до Університету. 

 

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: 

- 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, із яких 

поступили на навчання до університету студенти за останні три роки із забезпеченням 

належного контролю за їх якісним виконанням; 



- забезпечити продовження роботи профорієнтаційних груп із закріпленими за 

ними закладів 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; 

- продовжити проведення на факультетах святкування знаменних дат, спортивних 

змагань, олімпіад, тощо із залученням до загальноуніверситетських, інститутських, 

факультетських і кафедральних заходів учнів закладів середньої освіти, вищих 

навчальних закладів; 

- за результатами проведеної профорієнтаційної роботи систематизувати 

відомості про потенційних абітурієнтів ЗОШ та коледжів (П. І. Б., номер телефону, 

адреса електронної пошти) з метою надання їм інформації про Університет, умови 

вступу тощо та провести розсилку потенційним абітурієнтам; 

- започаткувати в Університеті функціонування дистанційних курсів з профільних 

дисциплін, які складають абітурієнти на ЗНО для учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, 

ліцеїв; 

- з метою вивчення професійних намірів старшокласників та випускників 

коледжів продовжити практику проведення анкетування щодо їх професійної 

спрямованості; 

- налагодити співпрацю з Львівським обласним та міським центрами зайнятості, 

Управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та 

Департаменту освіти і науки Львівської ОДА щодо проведення спільної 

профорієнтаційної роботи із випускниками загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв; 

- розробити дистанційні курси з “Основ економіки”, Основ підприємництва та 

бізнесу“ тощо; 

- проводити навчання-тренінги для студентів коледжів системи споживчої 

кооперації чи іншого підпорядкування; 

- 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; 

- виготовити та розмістити рекламні банери Університету у мережі супермаркетів 

“Епіцентр”, “Рукавичка”, магазинах системи споживчої кооперації у районах Львівської 

області й у торговельних приміщеннях ринку “Шувар”. 

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. 


