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Вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання:  

“Розгляд матеріалів самоаналізу діяльності факультету товарознавства, управління та 

сфери обслуговування за 2016-2017 навчальний рік” 

 

від 06 липня 2017 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету товарознавства, управління та 

сфери обслуговування доц. Гаврилишина В. В. з питання “Розгляд матеріалів самоаналізу діяльності 

факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування за 2016-2017 навчальний рік”, Вчена 

рада констатує, що діяльність факультету за звітний період в цілому є успішною та відповідає 

пріоритетам, визначеним програмними документами розвитку факультету та Університету. 

У 2016-2017 навчальному році факультет здійснював підготовку фахівців за спеціальностями 

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (спеціалізації: “Товарознавство і торговельне 

підприємництво”; “Товарознавство та експертиза в митній справі”), “Готельно-ресторанна справа”, 

“Харчові технології”, “Менеджмент”, “Туризм”. 

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу на факультеті проводилися 

поточні і підсумкові оцінювання знань студентів; ректорські контрольні роботи; підсумкові атестації 

та захист дипломних і дипломних магістерських робіт та проектів. Усі випускові роботи студентів 

успішно пройшли перевірку на плагіат. 

Пріоритетними напрямками роботи факультету були: покращення навчального процесу, 

організації та змісту навчання; удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального 

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

студентів; вдосконалення методів та способів проведення профорієнтаційної роботи серед 

потенційних абітурієнтів;удосконалення напрямів проведення виховної роботи серед студентів 

факультету та розвитку студентського самоврядування. 

У навчально-методичній роботі основна увага приділялась моніторингу та забезпеченню 

дистанційними курсами усіх дисциплін, які читаються викладачами кафедр факультету та роботі над 

підручниками, навчальними посібниками та методичними розробками. 

За результатами навчально-методичної, науково-дослідної, профорієнтаційної та виховної 

роботи на факультеті проведено попереднє рейтингування викладачів.  

Науково-дослідницька робота факультету здійснювалася за 13 темами, з яких 9 мають 

державну реєстрацією. За результатами науково-дослідницької роботи у 2016-2017 навчальному році 

на факультеті товарознавства, управління та сфери обслуговування видано 1 одноосібну монографію 

та 13 у співавторстві; 96 наукових статей, серед яких 75 – у виданнях індексованих в міжнародних 

наукометричних базах (в тому числі 3 у Scopus, Web of Science), Google Scholar, Index Copernicus та 

ін. За звітний період опубліковано 277 тез у зарубіжних, міжнародних, всеукраїнських та вузівських 

наукових конференціях, зокрема в Польщі, Болгарії, Білорусії та в Україні.  

У 2016-2017 навчальному році відкрита аспірантура за спеціальністю 242 “Туризм” та 

магістратура за спеціальністю 181 “Харчові технології”. На даний час в аспірантурі навчається 44 

особи.  

За звітний період викладачами факультету захищено 2 докторські дисертації (проф. 

Коструба А. М. та проф. Міщук І. П.). та пройшли стажування 11 викладачів у провідних навчальних 

закладах України і у Міжнародному Інституті Інновацій, м. Варшава, Польща (Харук Ю. А). 

За результатами наукових досліджень у 2016-2017 навчальному році студентами факультету 

опубліковано 74 наукові статті та тез доповідей, а 126 студентів прийняли участь з доповідями у 

роботі міжнародних, всеукраїнських та вузівських конференціях. 

На факультеті був організований І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з усіх 

спеціальностей. 



На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом “Підприємництво” 

студентка факультету Данилюк В. В. зайняла 3-тє місце і нагороджена дипломом ІІІ ступеня.  

24 квітня 2017 р. в рамках заходів Тижня факультету товарознавства, управління та сфери 

обслуговування було проведено студентську наукову конференцію “Перший крок в науку” ,а до 

річниці трагедії на Чорнобильській АЕС кафедрою природничих наук та захисту навколишнього 

середовища 26 квітня 2017 р. було організовано студентську Міжвузівську науково-практичну 

конференцію “Чорнобильська АЕС – усвідомлення крізь роки”. 

Важливою роботою на факультеті є впровадження у навчальні програми практичної та фахової 

складових, які адаптовані до найбільших форматів підприємств м. Львова, з якими укладені угоди про 

проходження практики та про співпрацю, в т.ч. з ТОВ “Епіцентр К” та ТОВ ТВК “Львівхолод”.  

З метою профорієнтаційної роботи на факультеті за звітний період було проведено низку 

рекламно-організаційних заходів щодо підвищення іміджу факультету та університету, з підготовки 

до проведення набору студентів у 2017 році. Зокрема: участь студентів факультету в заходах 

передбачених програмою з нагоди святкування 200-річчя ЛТЕУ; розробка рекламних та оновлення 

інформаційних матеріалів про факультет (проспекти, буклети, банер, відеоролики, одяг з логотипом 

факультету); участь викладачів факультету у профорієнтаційній роботі серед учнів шкіл м. Львова та 

Львівської області, студентів кооперативних та державних коледжів Західного регіону України; 

розповсюдження агітаційних матеріалів студентами та проведення ними зустрічей з учнями у школах, 

в яких вони навчалися (особлива увага приділялася студентам з Центральної і Східної України); 

створення, наповнення і підтримання в оперативному режимі власного сайту факультету 

(fakultet.site); розміщення рекламних інформаційних матеріалів в торговельних закладах м. Львова та 

соціальних мережах. 

У 2016-2017 навчальному році проведено майстер-класи до Дня харчової промисловості; 

святкування Всесвітнього дня туризму; зустріч та концерт у Військово-медичному клінічному центрі 

Західного регіону для військовослужбовців, котрі перебували у зоні АТО; семінар з питань охорони 

та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і 

правопорядку із старшим інспектором з особливих доручень Управління забезпечення прав людини 

Національної поліції України у Львівській області Санагурською О. О.; семінар “Твій шлях до 

міжнародної кар'єри”, з директором з маркетингу швейцарського університету готельно-ресторанного 

бізнесу та міжнародного менеджменту “В.Н.М.S.”, доктором Магді Атталла; фестиваль-конкурс 

студентського гумору “Життя студента”, присвячений Міжнародному дню студента; урочисте 

засідання та зустріч з випускниками на факультеті ТУСО з нагоди 200-річчя заснування університету; 

майстер-класи “Створи унікальний продукт”, “Організація та правила проведення дегустації вин”, 

презентація професійного обладнання для закладів ресторанного господарства  від компанії “Robot 

Coupe”; гала-концерт “Вечірній ТУСО” в рамках святкування Тижня факультету; виставка робіт 

викладачів, студентів та працівників факультету “Український етнічний бренд – вишивка”; урочисте 

відкриття у День Героїв пам’ятних таблиць випускникам факультету, Дмитру Кузьміну і Тарасу 

Брусу, які загинули під час проведення АТО та нагороджені орденами “За мужність” III ступеня; 

фестиваль-конкурс “Студентське літо – 2017” та інші. 

В рамках проведення спортивно-масової роботи на факультеті було організовано 

легкоатлетичний крос, присвячений 200-річчю з дня заснування ЛТЕУ “200 років – 1000 кроків”, 

бліц-турнір з футзалу “Кубок факультету”, туристичні походи студентів та викладачів у 

Національний природний парк “Сколівські Бескиди” та на гору Лопата. 

Водночас у роботі факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування є ще окремі 

недоліки, а саме: неповне забезпечення дисциплін електронними дистанційними курсами та 

відповідними методичними розробками, особливо з нових курсів, які читаються вперше; невиконання 

окремими кафедрами факультету планів видання навчально-методичної літератури; пасивність 

деяких кафедр та викладачів у залучені та професійній підготовці студентів до Всеукраїнської 

студентської олімпіади та конкурсу наукових робіт.  

 

 

http://fakultet.site/2017/06/komanda-fakultetu-tuso-na-mazi-peremozhets-festyvalyu-konkursu-studentske-lito-2017/


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

1. Інформацію декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування доц. 

Гаврилишина В. В. про розгляд матеріалів самоаналізу діяльності факультету у 2016-2017 

навчальному році взяти до відома. 

2. До 24 липня 2017 р. продовжити виконання заходів з профорієнтаційної роботи, визначених 

Наказами Ректора ЛТЕУ та Ухвалами Вченої ради факультету для досягнення належного ефекту.  

3. Завідувачам кафедр протягом 2017-2018 навчального року активніше налагоджувати 

співпрацю з керівниками загальноосвітніх шкіл і коледжів та укладати відповідні угоди про 

співпрацю.  

4. Постійно вдосконалювати зміст, структур та наповнення електронних сторінок кафедр та 

факультету. Систематично розміщувати та покращувати електронні презентації основних подій 

факультету в соціальних мережах та на сторінці факультету, максимально забезпечувати поширення 

рекламної інформації про факультет та університет. 

5. Підвищувати професійні якості викладачів факультету шляхом проходження стажування, в 

тому числі закордоном, з подальшим впровадженням набутого досвіду у навчальному процесі.  

6. Збільшити кількість видання монографій, підручників, навчальних посібників та публікацій 

викладачів факультету у наукових виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз. 

7. Завідувачам кафедр активізувати роботу кафедральних студентських гуртків, залучати 

студентів до участі у наукових семінарах, засідань круглих столів, участі у конкурсах студентських 

наукових робіт, студентських олімпіадах.  

8. Активізувати співпрацю з випускниками факультету та налагодити ефективну взаємодію з 

ними для розширення можливостей проходження виробничої практики студентів та їх подальшого 

працевлаштування. 

9. Кардинально змінити напрями та методику роботи кураторів академічних груп зі студентами. 

10. Відповідальність за виконання ухвали покладається на декана факультету товарознавства, 

управління та сфери обслуговування доц. Гаврилишина В. В. та завідувачів кафедр. 

11. Контроль за виконанням ухвали покладається на першого проректора Університету 

проф. Барну М. Ю. 

12. За даною ухвалою першому проректору проф. Барні М. Ю. та проректору з науково-

педагогічної роботи, проф. Скибінському С. В. до 14 липня 2017 р. підготувати проект відповідного 

наказу. 


