
УХВАЛА 

Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання:  

“Про результати попереднього рейтингування  

науково-педагогічних працівників і кафедр Університету” 

 

від 19 червня 2017 року 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію першого проректора університету з 

питання “Про результати попереднього рейтингування науково-педагогічних 

працівників і кафедр Університету” вчена рада Університету відзначає, що 

адміністрацією інституту, деканатами, кафедрами, навчальним відділом, відділом 

методичного забезпечення та акредитації і науковим відділом відповідно до 

“Положення про рейтингове оцінювання діяльності професорсько-

викладацького складу Львівського торговельно-економічного університету” 

здійснена робота щодо організації і проведення попереднього рейтингування 

науково-педагогічних працівників та кафедр Університету. В рейтингуванні 

враховувався кваліфікаційний потенціал науково-педагогічного працівника, 

накопичений ним за весь час роботи та його професійна компетентність, 

педагогічна майстерність, наукова і творча активність за останні п’ять років. 

Метою рейтингового оцінювання є встановлення якості роботи науково-

педагогічних працівників і кафедр Університету, вдосконалення системи 

управління структурними підрозділами та створення умов динамічного 

розвитку на основі максимально повного використання наявного кадрового 

потенціалу. 

Проведення попереднього рейтингового оцінювання відбувалося в кілька 

етапів. Кожним викладачем заповнювалася форма індивідуальних даних, яка 

відображає результати його діяльності. Завідувачами кафедр перевірено 

повноту та об'єктивність внесеної інформації. Результати рейтингування 

обговорювалися на засіданні кафедри та Вчених рад факультетів (інституту). 

Процес самооцінки викладача поєднувався з результатами соціологічного 

опитування студентів. 

Проведене попереднє рейтингування дало можливість оцінити 

відповідність Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності в частині 

кадрових вимог. 

З метою покращення організації проведення рейтингування науково-

педагогічних працівників та кафедр Університету  

 

 



Вчена рада у х в а л и л а: 

1. Інформацію першого проректора Університету проф. Барни М.Ю. 

прийняти до відома. 

2. Ректорату Університету результати рейтингового оцінювання 

ефективності роботи враховувати при укладанні контрактів з науково-

педагогічними працівниками, завідувачам кафедр – при розподілі навантаження 

на наступний навчальний рік. 

3. Рейтинговій комісії Університету у термін до 1.07.2017 р. узагальнити 

пропозиції та зауваження до системи рейтингового оцінювання діяльності 

професорсько-викладацького складу, підготовлені рейтинговими комісіями 

факультетів (інституту) з метою внесення відповідних змін у “Положення про 

рейтингове оцінювання діяльності професорсько-викладацького складу 

Львівського торговельно-економічного університету”. 

4. Завідувачам кафедр, директору інституту (деканам факультетів), 

начальнику навчального відділу, начальнику відділу методичного забезпечення 

та акредитації, забезпечити неухильне виконання “Положення про рейтингове 

оцінювання діяльності професорсько-викладацького складу Львівського 

торговельно-економічного університету” щодо перевірки достовірності поданої 

інформації та необхідності збереження на кафедрах підтверджуючих 

матеріалів. 

5. Директору навчально-наукового інформаційного інституту доценту 

Швецю О. М., інформацію про результати попереднього рейтингового 

оцінювання діяльності професорсько-викладацького складу розмістити на web-

сторінці Університету. 

6. Починаючи з 2017-2018 навчального року опитування думки студентів 

про рівень викладацької майстерності викладача проводити в онлайн-режимі 

через базу навчально-наукового інформаційного інституту. 

7. Контроль за виконання ухвали покладається на першого проректора 

університету Барну М. Ю. 

8. За даною ухвалою першому проректору проф. Барні М.Ю. підготувати 

проект відповідного наказу.  

 


