
ПЛАН 

роботи вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

на друге півріччя 2017-2018 навчального року 
 

Січень-лютий 

 

1. Про фінансово-господарську діяльність Університету у 2017 році та напрями 

її здійснення у 2018 році. Розгляд і затвердження кошторису доходів і витрат 

Університету на 2018 рік   

Доп.: начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер            

Ясінська Л.Т. 

Гот.: фінансово-економічний відділ Університету 

2. Про науково-дослідницьку діяльність у 2017 році і завдання вчених 

Університету на 2018 рік 

Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 

Гот.: науковий відділ, кафедри Університету 

3. Про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі 

Університету  

Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 

Гот.:  відділ аспірантури, профільні кафедри 

4. Про навчально-методичну та наукову роботу за 2016-2017 р.р. кафедр: 
теоретичної та прикладної економіки, історії та політології, філософії та культури 
й іноземних мов 

Доп.: завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, проф.    

Башнянин Г.І., завідувач кафедри історії та політології, доц.              

Михальський Ю.В., завідувач кафедри філософії та культури, проф.      

Тімченко О.П., завідувач кафедри іноземних мов, доц. Ковалик Н.В. 

Гот.: кафедри теоретичної та прикладної економіки, історії та політології, 
філософії та культури й іноземних мов 

5. Про підготовку до акредитації спеціальностей освітніх рівнів бакалавра і 

магістра у 2018- 2019 навчальному році 

Доп.: ректор, проф. Куцик П.О. 

Гот.: відділ моніторингу якості освіти та акредитації 

6. Затвердження плану роботи вченої ради Університету у другому семестрі 

2017-2018 навчального року 

Доп.: секретар Вченої ради, проф. Медвідь Л.Г. 

7. Різне. 

 

Березень 

 

1. Про хід виконання Заходів з профорієнтаційної роботи та організації набору 

у 2018 році 

Доп.: директор ІЕФ, декани та відповідальний секретар приймальної 

комісії 

Гот.: директор ІЕФ, декани факультетів та відповідальний секретар 

приймальної комісії 

 



2. Про заходи щодо відзначення 100-річчя ЗУНР 

Доп.: проректор з навчально-виховної роботи, проф. Гелей С.Д. 

3. Про організацію роботи навчальних центрів Університету 

Доп.: перший проректор, проф. Барна М.Ю. 

Гот.: завідувачі випускових кафедр 

4. Представлення та затвердження звітів за науково-дослідними темами кафедр 

Університету з державною реєстрацією 

Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 

Гот.: завідувачі кафедр 

5. Різне 

 

Квітень 

 

1. Звіт про міжнародну діяльність Університету 

Доп.: керівник центру міжнародної освіти та співпраці Штанько Т. М. 

Гот.: центр міжнародної освіти та співпраці, завідувачі кафедр 

2. Про результати набору до аспірантури та докторантури Університету 

Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 

Гот.: відділ аспірантури 

3. Про результати ректорських контрольних робіт 

Доп.:  керівник навчального відділу Притула Л.К. 

Гот.: директор ІЕФ та декани факультетів 

4. Про використання соціальних мереж у профорієнтаційній роботі 

Університету 

Доп.: помічник ректора з організаційних питань та по роботі з 

студентами, доц. Шумський О.В. 

Гот.: директор ІЕФ, декани факультетів та завідувачі кафедр 

5. Розгляд та затвердження навчальних планів і освітньо-професійних програм 

для набору студентів 2018 року 

Доп.: керівник навчального відділу Притула Л.К. 

Гот.: директор ІЕФ, декани факультетів, завідувачі випускових кафедр 

та гаранти освітньо-професійних програм 

6. Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради К 35.840.02 за спеціальностями 

05.18.08 “Товарознавство непродовольчих товарів” та 05.18.15 – 

“Товарознавство харчових продуктів“ 

Доп.: Голова спеціалізованої вченої ради К 35.840.02, проф. Сирохман І.В. 

Гот.: вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 35.840.02,  

проф. Лозова Т.М. 

7. Різне. 

 

Травень 

 

1. Про використання віртуальних навчальних підприємств у практичній 

підготовці студентів Університету 

Доп.: перший проректор, проф. Барна М.Ю. 

Гот.: завідувачі випускових кафедр 



2. Розгляд і затвердження тем дисертаційних робіт для здобувачів наукового 

ступеня доктора філософії 

Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 

Гот.: завідувачі кафедр, робочі групи із розгляду тем і науковий  відділ 

3. Про роботу органів студентського самоврядування Університету в сприянні 

створенню необхідних умов для проживання і відпочинку студентів 

Доп.: Голова студентської ради гуртожитків Університету, помічник 

ректора з організаційних питань та по роботі з студентами, доц. 

Шумський О.В. 

Гот.: студентська рада гуртожитків Університету 

4. Про результати анкетування студентів щодо оцінки роботи викладачів  

Доп.: перший проректор, проф. Барна М.Ю. 

Гот.: навчальний відділ, науковий відділ і відділ моніторингу якості освіти 

та акредитації 

5. Різне 

 

Червень-липень 

 

1.Організація роботи та завдання інститутів, факультетів і кафедр Університету 

у 2018-2019 навчальному році 

Доп.: ректор, проф. Куцик П.О. 

Гот.: перший проректор, проф. Барна М.Ю., проректор з наукової 

роботи, проф. Семак Б.Б., проректор з навчально-виховної роботи, 

проф. Гелей С.Д. 

2. Про результати рейтингування науково-педагогічних працівників та кафедр 

Університету 

Доп.: перший проректор, проф. Барна М.Ю. 

Гот.: навчальний відділ, науковий відділ і відділ методичного забезпечення 

та акредитації 

3. Про роботу СНТ Університету та активізацію науково-дослідної діяльності 

студентів 

Доп.: проректор з наукової роботи, проф. Семак Б.Б. 

Гот.: завідувачі кафедр і науковий  відділ 

4. Про роботу вчених рад Інституту економіки та фінансів і факультетів 

Доп.: директор ІЕФ та декани факультетів 

Гот.: секретарі вчених рад Інституту економіки та фінансів і 

факультетів 

5. Про виконання ухвал вченої ради Університету 

Доп.: секретар вченої ради, проф. Медвідь Л.Г. 

6. Різне 


