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Вступ
Відповідно до Програми діяльності Львівської комерційної академії на 20122017 роки колектив академії у поточному навчальному році проводив свою
діяльність. Цей рік для академії відзначився окремими подіями.
По-перше: головною подією для науково-педагогічних працівників України
та Академії стало введення в дію з 6 вересня 2015 року Закону України “Про вищу
освіту” (від 1 липня 2014 р. № 1556-VІІ). З метою впровадження положень цього
законодавчого акту в діяльність Академії було розроблено та схвалено Вченою
радою академії від 24 грудня 2014 року протокол № 5 “Заходи Львівської
комерційної академії з імплементації Закону України “Про вищу освіту”, які
наказом ректора від 31 грудня 2014 року № 239/01 введені в дію для виконання.
По-друге: відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26
січня 2015 року № 47 “Про особливості формування навчальних планів на 20152016 навчальний рік”, окремих норм Закону України “Про вищу освіту” та наказу
Академії від 30 березня 2015 року № 63/03 “Про планування освітнього процесу в
академії” проведено значну роботу щодо актуалізації навчальних планів,
посилення їх наукової та практичної складової, уникнення дублювання змісту,
агрегації навчальних дисциплін з метою мінімізації кількості дисциплін, що
викладаються у навчальному семестрі (не більше 8), для максимальної
концентрації зусиль студента на поглибленому вивченні елементів освітньопрофесійної програми. Ректоратом і випусковими кафедрами академії розроблені
нові навчальні плани для всіх спеціальностей та вдосконалені діючі, за якими
здійснюється підготовка фахівців на денній і заочній формах навчання.
По-третє: у державі відбулася зміна галузей знань і спеціальностей, за
якими в Академії з наступного навчального року буде здійснюватися підготовка
здобувачів вищої освіти (Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджений постановою КМУ
від 29 квітня 2015 р.). Змінюються правила ліцензування й акредитації, а тому в
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Академії на даний час здійснюється повна ревізія програм підготовки вже
відповідно до нових вимог.
По-четверте: кафедрами, деканатами, Інститутом економіки та фінансів,
ректоратом і відділом методичного забезпечення та акредитації за тісної співпраці
з іншими структурними підрозділами і фахівцями академії акредитовано напрями
підготовки:

6.030502

“Економічна

кібернетика”;

6.030504

“Економіка

підприємства”; 6.030508 “Фінанси і кредит”; 6.030509 “Облік і аудит”; 6.030510
“Товарознавство і торговельне підприємництво”; спеціальності: 7.03020301
“Міжнародні економічні відносини”; 8.03050201 “Економічна кібернетика”;
8.03050401 “Економіка підприємства”; 7.03050801 “Фінанси і кредит”; 7.03050901
“Облік і аудит” і 8.03050901 “Облік і аудит”; 8.03051001 “Товарознавство і
комерційна діяльність”; 8.03051002 “Товарознавство та експертиза в митній
справі”; 8.03051003 “Експертиза товарів та послуг”; 8. 18010012 “Управління
інноваційною діяльністю”. Також здійснено ліцензування підготовки бакалаврів за
напрямами 6.030302 “Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)”,
6.030503 “Міжнародна економіка”, 6.050101 “Комп’ютерні науки”, 6.140103
“Туризм” і спеціальністю 8.18010014 “Управління фінансово-економічною
безпекою”.
По-п’яте: позитивною тенденцією 2014-2015 навчального року є активізація
роботи аспірантури Академії та збільшення контингенту аспірантів і здобувачів
наукового ступеня кандидата наук. Станом на 1 липня 2015 року в академії
навчалося 186 аспірантів, з них 48 осіб заочної форми навчання і 138 осіб денної
форми

навчання.

Також

відбулася

помітна

активізація

роботи

трьох

спеціалізованих вчених рад Академії, що проявилось у збільшенні кількості
захищених дисертаційних робіт та підвищенні їх наукового рівня. Зокрема, у
спеціалізованій вченій раді Д 35.840.01 захищено 23 дисертації, з них 2
докторські; у раді К 35.840.03 ‒ 6 дисертацій; у раді К 35.840.02 – 5 дисертацій.
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Станом

на кінець

2014-2015

навчального року вченими

Академії

виконувалися 74 науково-дослідні теми (з державною реєстрацією – 35 робіт), що
більше, ніж у попередні роки. За підсумками науково-дослідної роботи у 20142015 навчальному році викладачами Академії опубліковано 978 наукових праць.
Шість викладачів Академії пройшли стажування в університетах Республіки
Польща, Німеччини та США. Відбулося відчутне збільшення питомої ваги
працівників із вченим ступенем і званням у загальній кількості працюючих – до
69,8% порівняно з 47% у 2004-2007 рр., у 2015 р. частка докторів наук зросла до
11,0%.
По-шосте: студентами Академії отримано дев’ять дипломів І, ІІ і ІІІ
ступенів за перемогу на Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах
наукових та дипломних робіт, що свідчить про активізацію і поліпшення
організації студентської наукової роботи, підвищення її результативності.
Вперше у червні-серпні 2015 р. 48 студентів Академії проходили
позакредитну практику в Республіці Польща (Health Resort & Medical SPA
Panorama Morska). Студенти академії брали участь у чемпіонатах та першостях
національного та міжнародного рівнів. Особливо слід відзначити досягнення
студентки товарознавчо-комерційного факультету Стельмащук Руслани (142 гр.)
члена збірної команди України, яка на Чемпіонаті України з боротьби самбо
посіла ІI місце (2015 р.), а на Чемпіонаті Європи серед дорослих у Сербії була
кращою серед українських спортсменок.
По-сьоме: введено в дію, обладнано сучасною мультимедіа технікою 212
лекційну аудиторію (по суті конференц-зал); функціонує Центр дистанційних
технологій навчання ННІІ (ауд. 120); розробляється та формується база повних
дистанційних курсів; формується інформаційна база дипломних робіт ЛКА,
запущена програма антиплагіат для перевірки дипломних робіт (проектів)
студентів Академії на оригінальність.
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По-восьме: керівництво академії усвідомлює, що майбутнє України
залежить від змісту цінностей, які закладаються у світогляд молодих людей та від
того, якою мірою духовність стане основою їхнього життя. Тому важливою
подією в Академії стали ювілейні концерти: 22 березня 2015 року приурочений
55-річчю творчої діяльності лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та
фестивалів народної капели бандуристок “Галичанка” Львівської комерційної
академії; 20 квітня 2015 року приурочений 30-річчю на співочій сцені лауреата
міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів хорової капели “Мрія”
Львівської комерційної академії.
По-дев’яте: у 2015 році академія покращила свої позиції у рейтингу “ТОП
200 України” і посіла 60 місце. Серед кращих приватних вузів України у
консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2015 року
академія займає перше місце та 76-77 – у загальному національному рейтингу.
Повний аналіз діяльності Академії у 2014-2015 навчальному році подано у
розділах звіту, що дає підстави окреслити завдання діяльності Академії на
наступний навчальний рік.
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1. Вступна кампанія
Важливою умовою забезпечення стабільної діяльності академії є здійснення
достатнього набору студентів. Це створює можливості зростання ресурсного
забезпечення навчального процесу, широкого впровадження у нього новітніх
технологій, глибокої перебудови організації навчання студентів, що гарантує
надання сучасної якісної освітянської послуги.
З метою покращення показників набору в академію були розроблені
“Програма Львівської комерційної академії щодо комплектування контингенту
студентів у 2015-2017 роках”, затверджена 15 жовтня 2014 року та схвалена
Вченою радою академії, і “Заходи із проведення профорієнтаційної роботи й
організації набору студентів у 2015 році”, затверджені наказом ректора № 173/01
від 10 жовтня 2014 року.
На виконання цих заходів у 2014-2015 навчальному році були спрямовані
зусилля

ректорату,

приймальної

комісії,

директорів

інститутів,

деканів

факультетів, завідувачів кафедр та інших структурних підрозділів академії. В
Інституті економіки та фінансів і на факультетах за напрямами підготовки за
пропозицією кафедр та адміністрацій інститутів і факультетів були створені
профорієнтаційні групи з викладачів і студентів академії у кількості 135 осіб
(наказ ректора від 10 жовтня 2014 р. № 171/03), які інформували випускників
загальноосвітніх і професійно-технічних закладів, вищих навчальних закладів І-ІV
рівнів акредитації про діяльність інститутів і факультетів академії, студентське
життя, можливості реалізації студентами своїх творчих задумів, здійснення
науково-практичних ідей та досягнення найкращих результатів із обраного фаху.
Удосконалено

та

розширено

форму

співпраці

із

загальноосвітніми

навчальними закладами та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації щодо проведення
професійної орієнтації, а саме:
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 створено профорієнтаційні групи викладачів і студентів академії з метою
популяризації навчання на факультетах та переваг навчального процесу шляхом
застосування інтерактивних методик, якими проведена агітаційна робота у школах
і коледжах Західного регіону України згідно із затвердженим графіком виїзних
агітаційних груп;
 покращено агітаційні матеріали для потенційних абітурієнтів академії на
основі вимог Закону України “Про вищу освіту” від 1.07.2015 р. № 1556-VІІ, який
вступив у дію з 6 вересня 2015 р., і нових правил прийому до Львівської
комерційної академії;
 оновлено інформацію на сайті про академію, інститути, факультети,
кафедри та інші структурні підрозділи (у тому числі англійською мовою) про їх
діяльність, про події з академічного та студентського життя з одночасним
висвітленням

цієї

інформації

в

академічному

студентському

часописі

“Студентський меридіан”;
 розміщено рекламно-інформаційні матеріали для потенційних абітурієнтів
на радіо (ФМ Галичина, Радіо Люкс та ін.), у місцевих і районних газетах,
вісниках, ТОВ “Епіцентр К”, ТОВ ТВК “Львівхолод” та ін.;
 створено та розміщено на місцевих телеканалах і на сайті академії
рекламні відеоролики про академію, інститути та факультети, напрями і
спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців, дозвілля студентів,
працевлаштування та кар’єрний ріст випускників;
 створено електронні презентації про напрями підготовки і спеціальності
та розміщено їх на електронних сторінках кафедр і в соціальних мережах;
 відбувалося залучення учнів шкіл і коледжів до спільних науковопрактичних проектів та семінарів (конференцій, круглих столів, олімпіад, ярмарок,
спартакіад тощо).
У цьому навчальному році академія продовжила один із традиційних
напрямів профорієнтаційної роботи, рекламних заходів щодо підвищення
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конкурентоспроможності Академії на ринку освітніх послуг - участь у виставках
навчальних закладів. 23 жовтня 2014 р. у Львівському палаці мистецтв академія
взяла участь у Дні професійного самовизначення. 13-14 березня 2015 р. у приміщенні
Львівського палацу мистецтв академія брала участь у Міжнародній виставці “Вища
освіта – 2015”, організаторами якої були: Департамент освіти і науки Львівської
обласної державної адміністрації, Управління освіти Львівської міської ради,
Міжнародний освітній центр, Львівська торгово-промислова палата.
Вступна кампанія 2015 року, як і у попередні роки, відбувалася в умовах
функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, коли
абітурієнти могли подавати документи для вступу на навчання на основі повної
загальної середньої освіти як у паперовій, так і в електронній формі. Зокрема, за
підсумками прийому документів на денну форму навчання для здобуття ступеня
бакалавра з 2779 заяв 1947 (70,1%) було подано в електронній формі, а у відношенні
до поданих заяв вступниками на основі повної загальної середньої освіти (2499) цей
показник складає 77,9%.
Щодо самої вступної компанії, то в академії забезпечувалася максимальна
відкритість та прозорість при проведенні прийому документів і зарахуванні на
навчання. Всі необхідні інформаційні матеріали були розміщені в інформаційнопошуковій системі “Конкурс”, на інформаційних стендах приймальної комісії та вебсайті академії. Також приймальна комісія своєчасно подавала всю необхідну
інформацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).
Основна частина студентів, які поступили для здобуття ступеня бакалавра,
зарахована до академії за результатами конкурсного відбору вступників на базі
освітньо-кваліфікаційного

рівня

молодшого

спеціаліста.

За

результатами

конкурсного відбору абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти, які
подавали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, до академії зараховано
на денну форму 195 студентів, а на заочну – 27 студентів, при загальних показниках
набору для здобуття ступеня бакалавра на денну форму навчання 374 особи і на
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заочну форму навчання – 511 осіб. Тобто у даний час відбувається переорієнтація
набору в академію для здобуття ступеня бакалавра на випускників коледжів і
технікумів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.
Зарахування абітурієнтів для здобуття ступеня бакалавра на базі освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста і ступеня магістра здійснювалося за результатами іспитів, які
проводилися в академії у формі тестування з фахових дисциплін, а для магістрів –
додатково з іноземної мови із застосуванням відповідних вагових коефіцієнтів.
У 2015 році за період прийому документів подано 5247 заяв, у тому числі:
 для здобуття ступеня бакалавра абітурієнтами було подано 3606 заяв, з них:
на денну форму навчання – 2779 заяв при ліцензованому обсязі набору 950 осіб; на
заочну форму навчання – 827 заяв при ліцензованому обсязі набору 1125 осіб;
 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста вступниками було
подано 396 заяв, з них: на денну форму навчання – 131 заяву при ліцензованому
обсязі набору 185 осіб; на заочну форму навчання – 265 заяв при ліцензованому
обсязі набору 230 осіб;
 для здобуття ступеня магістра вступниками було подано 1195 заяв, з них: на
денну форму навчання – 609 заяв при ліцензованому обсязі набору 475 осіб; на
заочну форму навчання – 586 заяв при ліцензованому обсязі набору 495 осіб;
 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста в Інституті
післядипломної освіти (друга вища освіта) вступниками було подано 50 заяв при
ліцензованому обсязі набору 105 осіб.
На підставі сертифікатів ЗНО і результатів вступних випробувань до академії
для здобуття фаху за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями всіх форм навчання
реально зараховано 1678 осіб, у тому числі:
 для здобуття ступеня бакалавра – 912 осіб, з них: денна форма навчання –
374 особи, заочна – 538 осіб;
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 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – 108 осіб, з них:
денна форма навчання – 22 особи, заочна – 86 осіб;
 для здобуття ступеня магістра – 613 осіб, з них: денна форма навчання – 290
осіб, заочна – 323 особи;
 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста в Інституті
післядипломної освіти (друга вища освіта) – 45 осіб.
Вступна компанія

2015 року засвідчила, що

виконання

заходів

із

комплектування контингенту студентів дозволило забезпечити академії більший, у
порівнянні з попереднім роком, набір студентів на денну і менший - на заочну форми
навчання для здобуття ступеня бакалавра. На це негативно вплинули незначне
зменшення кількості вступників-абітурієнтів в Україні у 2015 році у порівнянні з
2014 роком та позитивно – відкриття нових напрямів підготовки “Реклама і зв’язки з
громадськістю”, “Міжнародна економіка”, “Комп’ютерні науки”, “Туризм” і
налагоджена ефективна співпраця академії з кооперативними коледжами.
Щодо набору на заочну форму навчання та для здобуття ступеня “магістр” і
освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, то набір здійснено на відповідному
рівні, але із зменшенням загальних показників прийому в порівнянні з попереднім
роком. Позитивно вплинуло на набір для здобуття ступеня “магістр” відкриття нової
спеціальності “Управління фінансово-економічною безпекою”, за якою забезпечено
ліцензований обсяг прийому на денну форму навчання – 25 осіб, а на заочну форму
прийнято на навчання 7 осіб. Все це дає змогу академії забезпечити покриття своїх
видатків (якщо не відбудеться непередбачуваних ситуацій в економіці та інших
сферах життя) у наступному навчальному році.
Враховуючи тенденції, які характеризують вступні компанії останніх років, у
вересні поточного року дане питання було розглянуто на засіданні Вченої ради
академії з метою вироблення нової стратегії набору в 2016 році, відповідальність за
який покладається на ректорат, інститути, факультети і кафедри (особливо керівників
підрозділів) та кожного викладача академії.
12

2. Організація та зміст навчального процесу
Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти
та науки, що проводиться через систему науково-методичних і педагогічних
заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань,
умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування
гармонійно розвиненої особистості.
Основною

метою

освітньої

діяльності

академії

є

підготовка

висококваліфікованих і конкурентоспроможних кадрів для наукових і освітніх
установ, органів державної влади та управління, підприємств усіх форм власності
за всіма рівнями вищої освіти, формування інтелектуальної еліти України,
утвердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей.
Прийняття Закону України “Про вищу освіту” стало поштовхом у розвитку
освітньої та наукової діяльності академії. З метою впровадження положень цього
законодавчого акту в діяльність вузу було розроблено та схвалено Вченою радою
академії від 24грудня 2014 року протокол № 5 “Заходи Львівської комерційної
академії з імплементації Закону України “Про вищу освіту”, які наказом ректора
від 31 грудня 2014 року № 239/01 введені в дію для виконання.
Програма

заходів

передбачає

приведення

у

відповідність

нормам

законодавства положень про структурні підрозділи академії, робочі та дорадчі
органи, громадські об'єднання академії; удосконалення системи забезпечення
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; розробку та затвердження норм
часу навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи для науковопедагогічних працівників відповідно до їх посад; підготовку здобувачів вищої
освіти за власними навчальними планами; оптимізацію структури факультетів;
співпрацю з роботодавцями, професійною спільнотою; поліпшення кадрового
складу; удосконалення наукової роботи; розвиток міжнародної та фінансовогосподарської діяльності, а також підготовку низки ряду програмних документів.
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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 січня 2015
року № 47 “Про особливості формування навчальних планів на 2015-2016
навчальний рік”, окремих норм Закону України “Про вищу освіту” (далі - Закон)
та наказу по Академії від 30.03.2015 року № 63/03 “Про планування освітнього
процесу в академії” проведено значну роботу щодо актуалізації навчальних
планів, посилення їх наукової та практичної складової, уникнення дублювання
змісту, агрегації навчальних дисциплін з метою мінімізації кількості дисциплін,
що викладаються у навчальному семестрі (не більше 8), для максимальної
концентрації зусиль студента на поглибленому вивченні елементів освітньопрофесійної програми. Ректоратом і випусковими кафедрами академії розроблені
нові навчальні плани для всіх спеціальностей та удосконалені діючі, за якими
здійснюється підготовка фахівців на денній і заочній формах навчання.
Забезпечення

якості

вищої

освіти

в

Академії

є

систематичним

і

багатоплановим процесом, складовими якого є наявність необхідних ресурсів
(кадрових,

навчально-методичних,

наукових,

інформаційних,

фінансових,

матеріальних тощо). Проте цій роботі необхідно приділяти більше уваги. Слід
удосконалити внутрішню систему забезпечення якості з метою виконання вимог
Закону щодо щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти та науковопедагогічних працівників академії. Результати таких оцінювань повинні бути
оприлюднені на офіційному веб-сайті академії. Невід'ємною складовою системи
забезпечення якості є вимірювання та заходи із забезпечення вимірювання. В
освітній діяльності такими вимірюваннями є процедури оцінювання. Важливість
оцінювання є очевидною вже з визначення в Законі поняття “кваліфікації” як
офіційного результату оцінювання особи уповноваженою установою. Без
оцінювання неможливо встановити, чи досягнув здобувач “компетентностей
(результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти”, що є необхідною
умовою для видачі диплому.
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У звітному навчальному році в Академії здійснювалися заходи з оцінювання
та контролю, а саме:
– поточні і підсумкові (семестрові) оцінювання знань студентів згідно з
навчальними планами та робочими програмами;
– контрольні роботи з контролю залишкових знань, які проводилися при
підготовці акредитаційних справ;
– ректорські контрольні роботи;
– підсумкове оцінювання випускників екзаменаційною комісією на
екзаменах і захисті кваліфікаційних робіт;
– опитування студентів щодо якості організації освітнього процесу.
Постійна
досягнень

увага

студентів.

приділяється
Результати

здійсненню
літньої

моніторингу

екзаменаційної

сесії

академічних
2014-2015

навчального року (до перездач незадовільних результатів) свідчать про наступне:
абсолютна успішність склала 91,2%, показники якості знань залишилися
стабільними - у межах від 64% до 68 %.
З метою перевірки, оцінки й аналізу залишкових знань студентів та
відповідно до наказів ректора № 241/01 від 31 грудня 2014 року та № 38/01 від 17
лютого 2015 року в квітні поточного року було проведено ректорські контрольні
роботи зі студентами 2-4 курсів усіх напрямів підготовки денної форми навчання
та проаналізовано результати їх виконання. Загалом аналіз результатів засвоєння
навчального матеріалу дисциплін, за якими проводилися ректорські контрольні,
свідчить, що студенти продемонстрували достатній рівень засвоєння теоретичних
знань та практичної підготовки. Результати ректорських контрольних робіт
обговорювалися на засіданнях Вчених рад інституту, факультетів, засіданнях
кафедр, і були прийняті відповідні рішення щодо покращення освітньої діяльності
академії, які сприятимуть підвищенню рівня успішності студентів.
Діяльність колективу академії спрямована на забезпечення належної якості
освітньої послуги, бо лише висока якість освітньої послуги ВНЗ забезпечує якість
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результату: якість професійної підготовки студентів, якість життєвої компетенції
студентів. Як результат, у 2015 році академія покращила свої позиції у рейтингу
“ТОП 200 України” і посіла 60 місце. Серед кращих приватних вузів України в
консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України 2015 року
академія займає перше місце та 76-77 – у загальному рейтингу.
Суттєву роль у поліпшенні освітнього процесу, викладанні дисциплін
відіграють інновації, технічні засоби навчання, тому комп'ютеризація та
інформатизація освітнього процесу залишається пріоритетним напрямом розвитку
академії. Для належного забезпечення організації освітнього процесу та роботи
структурних підрозділів нараховується 597 одиниць сучасної комп'ютерної
техніки з доступом до Інтернету.
Підтримується функціонування волоконно-оптичної інфраструктури в
академії:
– підключено інфраструктуру до міжміських швидкісних каналів мережі
УРАН для взаємного обміну інформацією в Україні;
– відкрито доступ до наукових мереж світу, зокрема до Панєвропейської
науково-освітньої мережі GÉANT (об’єднує понад 3500 навчальних закладів в
Європі (30 країн);
– збільшено швидкість з’єднання корпусів академії у локальну мережу
Інтранет до 1 Гбіт за секунду засобами оптоволоконної технології;
– всі комп’ютери академії на кафедрах, у деканатах, інститутах, а також по
всіх підрозділах академії забезпечено стабільною швидкістю Інтернету понад 100
кілобайт за секунду;
– в академії функціонують 11 комп’ютерних аудиторій при випускових
кафедрах академії, 7 комп’ютерних аудиторій загального користування, 3
електронні бібліотечні читальні зали;
– функціонують лекційні аудиторії 121, 122, 501 ННІ інституту, обладнані
інтерактивною дошкою або плазмою, об’ємним аудіо звуком, і введена в дію
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обладнана сучасною мультимедіа технікою 212 лекційна аудиторія (по суті
конференц-зал);
– протягом року повністю поновлено програмне забезпечення;
– розроблено новий сайт Академії;
– обладнано акустичною системою актовий зал Академії;

– функціонує Центр дистанційних технологій навчання ННІІ (ауд. 120);
– формується інформаційна база дипломних робіт ЛКА, запущена
програма антиплагіат для перевірки дипломних робіт (проектів) студентів
Академії на оригінальність;
– організовано доступ до електронної бібліотеки Академії всім коледжам
(Мукачівському, Рівненському, Луцькому, Тернопільському, Івано-Франківському)
Навчально-наукового комплексу “Академія”.
Протягом навчального року в комп’ютерних навчальних класах було
проведено близько 297 лекцій, 3528 годин тестувань. Усі кафедри академії
забезпечені програмними продуктами і ситуаційними завданнями (табл. 2.1).
У читальному залі ЛКА функціонує 20 автоматизованих робочих місць, де
електронною бібліотекою у 2014-2015 навчальному році скористалося близько
10700 читачів.
Невід’ємною і важливою складовою частиною всієї системи підготовки
висококваліфікованих фахівців в академії, яка формує на виході компетентного
фахівця, є практична підготовка студентів. Організація та проведення
практики студентів Академії здійснюється на основі:
– Положення про проведення практики студентів вищих закладів освіти
України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 93 від 8 квітня 1993 року;
– Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів
Укоопспілки: Постанова сьомих зборів Ради Укоопспілки шістнадцятого скликання
від 23 квітня 1998 року;
– навчальних планів спеціальностей;
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Таблиця 2.1
Наявність програмних продуктів і види ситуативних завдань навчальних
класів ННІІ
Кафедра
Банківської справи
Бухгалтерського обліку
Фінансів і кредиту
Економіки
підприємства
Менеджменту
Економетрії і
статистики
ПЗІ
ІС у менеджменті

Економічного
прогнозування і ризику
Маркетингу
Іноземних мов

МЕВ
Комерційної діяльності
та підприємництва
Експертизи товарів та
послуг
Товарознавства
продовольчих товарів
Товарознавства
непродовольчих товарів
Теорії держави і права
Цивільного права і
процесу
Господарського права
та процесу
Кримінального права та
процесу

Програмний продукт
ОДБ, EViews 3, MS Money (97), Scarb
Test-2003
1С:Підприємство 7.7, 8.1 з різними
конфігураціями, MS Excel, Test-2003
Project Expert 7, навчальний комплекс
“Фінансовий менеджмент”, Microsoft
Excel, Test-2003
Test-2003
Test-2003
Пакет офісних програм, EViews 3.1,
STATISTICA 6.0 інтерактивна дошка
(Power Presenter RE II)
Пакет офісних програм, Інтернет,
інтерактивна дошка (Power Presenter RE
II), Macromedia Dreamweaver, Maple 9.5
Microsoft Office 2003, Statistica 6, Project
Expert, 1С Підприємство 8.1, БизнесПрогноз, SynchronEyes 7, Dreamweaver,
MS Project
Пакет офісних програм, EViews 3.1,
інтерактивна дошка (Power Presenter RE II)
Бест маркетинг, MS Excel, MS Word,
Тест2003
1) Longman interactive - English Dictionary
2) Тестовий комплекс -Test Your English –
ABBYY Lingvo 12
3) Exams-Coach - Interactive Exam Practice
with Feedback – Cambridge Exams.
4) Використання програми: Тест – 2003.
Project Expert 7, Eviews 5; MS Word; MS
Excel; Statistika 6,0
Internet Explorer, Microsoft Excel, Test
2003
Test-2003

Вид завдання, ситуації, функції
у процесі його використання
Лабораторні, індивідуальні заняття
та самостійна робота
Лабораторні, індивідуальні заняття
та самостійна робота
Лабораторні, індивідуальні заняття
та самостійна робота
Лабораторні, індивідуальні заняття
та самостійна робота
Лабораторні, індивідуальні заняття
та самостійна робота
Лабораторні, індивідуальні заняття
та самостійна робота
Лабораторні, індивідуальні заняття
та самостійна робота
Лабораторні, індивідуальні заняття
та самостійна робота
Лабораторні, індивідуальні заняття
та самостійна робота
Лабораторні, індивідуальні заняття
та самостійна робота
Лабораторні, індивідуальні заняття
та самостійна робота

Лабораторні, індивідуальні
заняття та самостійна робота
Лабораторні, індивідуальні
заняття та самостійна робота
Лабораторні, індивідуальні
заняття та самостійна робота
Internet
Explorer, Microsoft
Word, Лабораторні, індивідуальні
Microsoft Excel, ІПС “Леонорм-форм”, заняття та самостійна робота
Encyclopedia of Collections, ArCon, Curve
Expert, Dreamweaver, каталоги, Test-2003
Internet
Explorer, Microsoft
Word, Лабораторні, індивідуальні
Microsoft Excel, ІПС „Леонорм-форм”, заняття та самостійна робота
Encyclopedia of Collections, ArCon, Curve
Expert, Dreamweaver, каталоги Test-2003
Windows Media Player, Microsoft Office, Лабораторні, індивідуальні
Internet Explorer
заняття та самостійна робота
Windows Media Player, Microsoft Office, Лабораторні, індивідуальні
Internet Explorer
заняття та самостійна робота
Windows Media Player, Microsoft Office, Лабораторні, індивідуальні
Internet Explorer
заняття та самостійна робота
Windows Media Player, Microsoft Office, Лабораторні, індивідуальні
Internet Explorer
заняття та самостійна робота
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– Положення про організацію освітнього процесу у Львівській комерційній
академії;
– Положення про організацію і проведення практики студентів Львівської
комерційної академії;
– Положення про бази виробничої практики студентів Львівської комерційної
академії;
– Програм практики відповідних спеціальностей та напрямів підготовки.
Згідно з графіком навчального процесу студенти Академії проходять 52
різновиди практик, у тому числі 2 навчальних практики, 48 виробничих, 4
переддипломних. Тривалість практики складає 2-4 тижні для студентів 1-4 курсу
ОКР “бакалавр” та 4-6 тижнів для студентів ОКР “спеціаліст” та “магістр”.
Направлення студентів на практику здійснюється за наказом ректора.
Всього за 2014-2015 навчальний рік в Академії проходили практику 1663
студенти. Денної форми навчання – 800 студентів (з них: ОКР “бакалавр” - 439,
ОКР “спеціаліст” 80, ОКР “магістр” - 281), заочної форми навчання – 863 студенти
(з них: бакалаври - 619, спеціалісти - 70, магістри - 174). У червні-серпні 2015 р. 48
студентів проходили позакредитну практику в Республіці Польща (Health Resort &
Medical SPA Panorama Morska).
Загальне керівництво практикою здійснює відділ методичного забезпечення
та акредитації, зокрема керівник виробничої практики. Безпосереднє керівництво
певними різновидами практики покладено на відповідні кафедри. До керівництва
практикою залучено 18 кафедр академії, а саме: маркетингу, МЕВ, економіки
підприємства, банківської справи, фінансів, бухгалтерського обліку, аудиту,
менеджменту,

інформаційних

систем

у

менеджменті,

товарознавства

непродовольчих товарів, товарознавства продовольчих товарів, комерційної
діяльності та підприємництва, експертизи товарів та послуг, харчових технологій
та готельно-ресторанного бізнесу, цивільного права та процесу, теорії держави та
права, господарського права та процесу, кримінального права та процесу.
19

До основних баз виробничої практики, з якими укладено угоди, належать:
КБ “ПриватБанк”, ТзОВ “Епіцентр-К”, ТзОВ ТВК “Львівхолод”, ТОВ “Фоззі
фуд”, ПАТ “Індекс-банк”, ПАТ “Експерс-Банк”, ПАТ “Транс банк”, ПАТ АКБ
“Львів”, ПАТ “Банк Універсальний”, ПАТ АБ “Укргазбанк”, ПАТ “Ощадбанк”,
Львівська торгово-промислова палата, Прикордонна державна інспекція з
карантину рослин по Львівській області, Львівське обласне управління у справах
захисту прав споживачів, Львівська обласна державна лабораторія ветеринарної
медицини,

ТзОВ

“Террін”,

Львівський

Державний

Центр стандартизації,

метрології та сертифікації, Львівський філіал національного науково-дослідного
реставраційного центру, Готелі “Гетьман”, “Наталі-18”, “Дністер”, “Супутник”,
“Європейський”, “Нота-Бене” та ін.
Укладено нові угоди про співпрацю з Центром математичного моделювання
Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН
України, ПАТ “Укргазбанк”, ТзОВ “Хліб-Трейд” та ін. Укладено нову угоду з
ЗГРУ ПАТ КБ “ПриватБанк” про проходження практики в он-лайн режимі. Цей
вид практики дозволяє студентам-практикантам виконувати завдання з практики,
не відвідуючи установи банку. Крім того, кращі практиканти мали змогу
потрапити у базу вакансій ПриватБанку та претендувати на працевлаштування.
Цього року були організовані та проведені короткі практики працівників
Академії на виробничих та торговельних підприємствах, що входять до складу
ТОВ “Епіцентр-К”.
Більшість

студентів

проходили

практику

на

підприємствах

за

індивідуальними викликами.
Останнім часом помітні недоліки, що знижують можливості й ефективність
проведення практик, головними причинами яких є:
– низька виконавська дисципліна студентів (невчасний вибір місця
практики, недостатня сумлінність виконання програми практики, невчасне
представлення звіту з практики на кафедру та несвоєчасний захист);
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– складні умови на виробничих підприємствах через їх економічну
нестабільність, зміни форм власності та господарювання тощо;
– незацікавленість підприємств приймати студентів на практику, надавати
потрібну інформацію для виконання програми, студентам доручаються види робіт,
які не пов‘язані з їх фахом тощо;
– проходження практики на підприємствах малого бізнесу, насамперед
тому, що у цих підприємств часто немає спеціалістів, які готові й можуть
допомогти студентам оволодіти необхідними професійними знаннями, вміннями
та навиками;
– відсутність належного контролю проходження практики студентами за
межами м. Львова (через значні витрати на відрядження).
Кафедрам Академії (де відповідальними є завідувачі кафедр) важливо
укладати угоди з керівництвом підприємств - баз практики, розмаїття яких
зумовлене поєднанням спеціальностей та спеціалізацією майбутніх фахівців. Тому
правильна організація практичної підготовки та засвоєння студентами достатнього
обсягу знань, визначених програмами навчальних дисциплін, сформованість у
студентів до моменту їх виходу на практику первинних фахових умінь та
компетенцій, одержаних на практичних заняттях у процесі теоретичного навчання,
в подальшому сприятимуть їх адаптуванню у майбутній практичній діяльності на
робочому місці. Для Академії успішна практична підготовка студентів, їх
професійна адаптація під час проведення виробничої практики є запорукою
високої конкурентоздатності випускників на ринку праці і, як наслідок,
затребуваності відповідних освітніх послуг.
Однією з важливих ланок освітньої діяльності в Академії є підсумкова
атестація випускників усіх рівнів. Атестація здійснюється екзаменаційними
комісіями після завершення навчання на відповідному освітньому рівні з метою
встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам
освітньо-кваліфікаційної

характеристики.
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Екзаменаційна

комісія

здійснює

перевірку рівня науково-теоретичної та практичної підготовки випускників,
вирішує питання про присвоєння їм відповідного кваліфікаційного рівня, видачі
документа про освіту, опрацьовує пропозиції щодо поліпшення якості освітньопрофесійної підготовки фахівців у академії. У звітному навчальному році
екзаменаційними комісіями на всіх формах навчання було проведено підсумкову
атестацію 1702 студентів, у тому числі:
– денна форма навчання – 695 осіб, з них: 378 – бакалаврів, 76 – спеціалістів,
241 – магістр. Диплом із відзнакою отримали 114 осіб, що складає 16,4%;
– заочна форма навчання – 1008 осіб, з них: 811 – бакалаврів, 92 - спеціалісти,
105 - магістрів. Диплом із відзнакою отримали 74 особи, що складає 7,3%.
Засідання екзаменаційних комісій проводилися відповідно до діючих
нормативних документів у присутності всього складу комісії, у терміни, які
відповідають графіку роботи ЕК. Адміністрацією Інститутів, деканатами,
випусковими кафедрами, навчальним відділом виконана значна робота щодо
організації і проведення засідань ЕК, підвищення якості підготовки здобувачів
вищої освіти всіх освітніх рівнів й усіх форм навчання. На високому рівні
проведено попередній захист дипломних робіт.
Головами екзаменаційних комісій зазначено, що випускники всіх освітніх
рівнів та форм навчання показали досить високий показник якісної успішності як
при складанні іспитів (79,4%, що на 1,3% вище у порівнянні з минулим роком),
так і захисті дипломних робіт (92,1%, що на 4,1% вище у порівнянні з минулим
роком). Сформовані питання у білетах і тестах, розрахунково-аналітичні завдання
відповідають сучасним вимогам. Тематика дипломних робіт спрямована на
потреби сучасної економіки. Дипломні роботи виконані на високому науковопрактичному рівні, охоплюють різні об’єкти дослідження, містять економікоматематичні розрахунки та моделі, які базуються на достатньо широкій часовій
інформаційній базі, розширену наукову полеміку теоретичного характеру з
вивченням власної точки зору, мають пошуковий характер, елементи наукової
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новизни та зорієнтовані на отримання економічного ефекту від впровадження
результатів дослідження. Частина дипломних робіт виконана студентами на
замовлення підприємств і організацій різних форм власності та системи споживчої
кооперації України (47 робіт), ряд дипломних робіт (81) рекомендовані до
впровадження, а результати досліджень окремих робіт вже впроваджені, що
підтверджується відповідними довідками (актами) про впровадження. Випускники
спеціальності “Міжнародні економічні відносини” робили резюме роботи
іноземною мовою обсягом 25-30 сторінок.
Поряд з тим, головами екзаменаційних комісій вказано на окремі недоліки, а
саме:
– слід розвивати творче мислення у студентів шляхом збільшення годин на
індивідуальні консультації та виконання індивідуальних завдань;
– більше уваги приділяти вмінню застосовувати набуті знання з фахових
дисциплін у вирішенні проблем підприємств і організацій;
– чіткіше викладати власні міркування та висновки;
– націлити

рекомендаційну частину дипломних

робіт

на

конкретні

пропозиції щодо діяльності досліджуваних підприємств тощо.
Важливим етапом навчального процесу є працевлаштування випускників.
Так, у поточному навчальному році на підприємства різних форм власності і
установи працевлаштовано 205 випускників денної форми навчання освітніх
рівнів “спеціаліст” і “магістр”, або 64,9%, а 111 осіб або 35,1% отримали вільне
працевлаштування.
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3. Ліцензійно-акредитаційна та навчально-методична робота
Одними з найголовніших напрямів роботи в Академії є організація
методичного забезпечення навчального процесу та акредитація і ліцензування
напрямів підготовки та спеціальностей.
Стосовно акредитаційно-ліцензійної роботи, то у 2014-2015 навчальному
році в академії проведено титанічну роботу. Такий же обсяг робіт виконано у 20092010 навчальному році, за попередньої акредитації Академії в цілому. Інформацію
про динаміку акредитованих спеціальностей за аналізований період у 2009/20102014/2015 навчальних роках подано на рис. 3.1, а ліцензованих - на рис. 3.2.

Рис. 3.1. Динаміка кількості акредитованих напрямів і спеціальностей в
Академії у 2009/2010-2014/2015 навчальних роках (одиниць)
Акредитація спеціальностей відбувалася за графіком із розрахунку, що
повторна процедура здійснюється кожні 5 років. І цей графік витримано, Академія
отримала сертифікати МОН України про акредитування. Акредитовано:
–

напрями:

6.030502

“Економічна

кібернетика”;

6.030504

“Економіка

підприємства”; 6.030508 “Фінанси і кредит”; 6.030509 “Облік і аудит”; 6.030510
“Товарознавство і торговельне підприємництво”;
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– спеціальності: 7.03020301 “Міжнародні економічні відносини”; 8.03050201
“Економічна кібернетика”; 8.03050401 “Економіка підприємства”; 7.03050801
“Фінанси і кредит”; 7.03050901 “Облік і аудит” і 8.03050901 “Облік і аудит”;
8.03051001 “Товарознавство і комерційна діяльність”; 8.03051002 “Товарознавство
та експертиза в митній справі”; 8.03051003 “Експертиза товарів та послуг”; 8.
18010012 “Управління інноваційною діяльністю”.

Рис. 3.2. Динаміка кількості ліцензованих напрямів спеціальностей в
Академії у 2009/2010- 2014/2015 навчальних роках (одиниць)
На відміну від акредитації, ліцензування спеціальностей зумовлюється
переважно рівнем ініціативності кафедр, деканатів, а також професорськовикладацького складу. З рис. 3.2 можна зробити висновок, що особливими
ініціативами, за винятком останнього року, Академія не відрізнялася.
У процесі підготовки до акредитації ректорату академії та завідувачам
випускових кафедр доводилося приймати відповідальні й обґрунтовані рішення
щодо доцільності акредитації спеціалістів певних спеціальностей та ліцензованих
обсягів їх підготовки фахівців, виходячи з ситуації на регіональному ринку
освітніх послуг і фактичного набору. Це дозволило оптимізувати ліцензовані
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обсяги набору в академії та зробити перерозподіл ліцензійних обсягів, із
урахуванням спеціальностей та конкурсних показників при наборі.
У звітному періоді в Академії диверсифіковано спектр надання освітніх
послуг, відкрито нові напрями підготовки та спеціальності (табл. 3.1). У 2015 році
ліцензовано чотири нових напрями підготовки бакалавра і одну спеціальність за
освітньою програмою магістра.
Таблиця 3.1
Ліцензування напрямів підготовки і спеціальностей в Академії у 2015 р.
№
з/п
1
2
3

4
5

Галузь знань
0303 Журналістика
та інформація
0305 Економіка та
підприємництво
0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка
1401 Сфера
обслуговування
1801 Специфічні
категорії

Напрям підготовки, спеціальність
6.030302 “Реклама і зв’язки з
громадськістю” (за видами діяльності)
6.030503 “Міжнародна економіка”

Ліцензований обсяг за
формами навчання
денна
заочна
30
30
30

25

6.050101 “Комп’ютерні науки”

30

30

6.140103 “Туризм”

50

50

8.18010014 “Управління фінансовоекономічною безпекою”

25

25

Продовжено термін дії ліцензії на підготовку іноземних студентів за
акредитованими напрямами, спеціальностями з ліцензованим обсягом, який
відповідає загальному ліцензованому обсягу щодо підготовки вітчизняних
студентів.
Підготовка

матеріалів

акредитаційних

і

ліцензійних

справ

була

зосереджена на 15 кафедрах (табл. 3.2). В акредитаційно-ліцензійному процесі в
Академії, порівняно з попередньою кампанією, відбулися суттєві позитивні зміни:
– задекларована в акредитаційно-ліцензійних справах інформація тотожна
положенню справ, тобто відійшло в минуле неспівпадіння між тими умовами, які
висуває МОН України, та фактичними в Академії;
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Таблиця 3.2
Структурні підрозділи та відповідальні особи, які здійснювали
акредитаційні та ліцензійні роботи у 2015 році
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Кафедра
Економіки
підприємства
Фінансів і кредиту
Бухгалтерського обліку
Аудиту
Інформаційних систем
у менеджменті
Експертизи товарів та
послуг
Товарознавства
продовольчих товарів
Товарознавства
продовольчих товарів
Міжнародних
економічних відносин
Менеджменту
Програмних засобів
інформатики
Маркетингу
Банківської справи
Теорії держави і права
Кримінального права
та процесу
Відділ методичного
забезпечення та
акредитації

Відповідальна особа
проф. Гринкевич Світлана Степанівна

Кількість справ
акредиліцентаційних зійних
2
1

проф. Васильців Тарас Григорович
проф. Бачинський Василь Іванович
проф. Редченко Костянтин Іванович
проф. Мізюк Богдан Михайлович

2
3

проф. Ємченко Ірина Володимирівна

2

проф. Сирохман Іван Васильович

2

2

проф. Доманцевич Ніна Іванівна
проф. Яремко Лариса Адольфівна

1

проф. Трут Ольга Олексіївна
доц. Костенко Анатолій Васильович

1

1
1

проф. Дайновський Юрій Анатолійович
проф. Копилюк Оксана Іванівна
доц. Котуха Олександр Степанович

1
1
1

Колесник Людмила Василівна

1

Разом

15

7

– досягнуто тісного співробітництва відділу методичного забезпечення та
акредитації з іншими структурними підрозділами академії, з навчальним відділом,
відділом кадрів, господарською частиною;
– акценти з підготовки акредитаційних справ, а отже обсяги робіт,
зміщуються від кафедр до фахівців відділу методичного забезпечення та
акредитації – провідного фахівця Колесник Л. В. На кафедрах позбавляються від
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обов’язків доведення акредитаційних справ до повного завершення, перекладаючи
цю роботу на відділ;
– контактування з управлінням акредитації МОНУ й іншими структурами
МОНУ та супроводу справ здійснював ректорат, від чого вся робота набула ознак
планомірності, відсутності зривів і успішного завершення.
Прикро, але з року в рік у підготовці ліцензійних і акредитаційних справ на
кафедрах повторюються недогляди. Вони проявляються у порушеннях графіка
підвищення

кваліфікації

професорсько-викладацького

складу,

стажування,

невідповідності наукової спеціальності, статей, методичних розробок авторів
лекційних курсів тощо.
Проте слід відзначити плідну працю в акредитації й ліцензуванні кафедри та
їх завідувачів: економіки підприємства (проф. Гринкевич С. С.) – оформлено
ліцензійну справу спеціальності “Міжнародна економіка” та 2 акредитаційні
справи з напряму та спеціальності “Економіка підприємства”; банківської справи
(проф. Копилюк О. І.) – ініційовано й оформлено ліцензійну справу за
спеціальністю “Управління фінансово-економічною безпекою”; маркетингу (проф.
Дайновський Ю. А.) – оформлено ліцензійну справу за напрямом “Реклама і
зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)”; програмних засобів інформатики
(доц. Костенко А. В.) – оформлено ліцензійну справу за напрямом “Комп’ютерні
науки”; менеджменту (проф. Трут О. О.) – оформлено ліцензійну справу за
напрямом “Туризм” та акредитаційну справу за спеціальністю “Управління
інноваційною діяльністю”.
Відзначимо, що проф. Копилюк О. І., проф. Гринкевич С. С. і доц. Костенку А.
В. роботи з ліцензування доводилося виконувати вперше, без належного досвіду.
Але завдяки їх високій відповідальності, організованості та наполегливості вони
справилися з усім блискуче і були удостоєні високої оцінки своєї роботи
ректоратом.
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На кафедрах академії склалися групи фахівців, які набули досвіду
підготовки акредитаційно-ліцензійних справ і виконують ці роботи майже на
професійному рівні.
Традиційно ініціативно поставилися до відкриття нових спеціальностей на
товарознавчо-комерційному факультеті (декан проф. Скоробогатий Я.П.). Свого
часу завдяки ініціативі знизу, тобто з факультету, були ліцензовані спеціальності
“Готельно-ресторанна справа”, “Харчові технології та інженерія”. У цьому році
контингент студентів на цих спеціальностях досяг 346 осіб. Заслуговує на увагу
робота директора Інституту ЕФ доц. Герасименко Т. О.
Що ж стосується ініціативності у відкритті в академії нових спеціальностей і
видів діяльності академії, то тут, на жаль, не можна відзначити інші кафедри,
факультети. Як не дивно, але в такій роботі цього навчального року пальму
першості треба віддати ректорату. Саме завдяки цьому ліцензовані напрями
підготовки: “Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)”,
“Міжнародна економіка”, “Комп’ютерні науки”, “Туризм”, а ліцензовані обсяги з
цих напрямів підготовки склали 165 осіб на денній формі навчання і 160 - на
заочній.
Загалом роботу в Академії з ліцензування слід проводити систематично, а не
кампаніями, обов’язково з належними дослідженнями ринку праці, обсягу і
структури запитів на фахівців тощо. В умовах ринку успіху добивається той, хто
діє на випередження, а не наздоганяє. Сподіваємося, що академія може у цьому
плані діяти на лідерських засадах.
Варто зауважити, що разом із позитивним в Академії при ліцензуванні
нових спеціальностей спостерігаються проблеми. Означимо деякі з них:
– внаслідок збільшення кількості нових навчальних дисциплін зростає їх
кількість із розрахунку на одного викладача;
– останнє призводить до збільшення обсягів підготовки навчальної
літератури, яку дуже часто необхідно розробляти вперше;
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– певній

частині

викладачів

у

межах

допустимого

потрібно

“перекваліфікуватися” від отриманого базового фаху вищої освіти і навіть
наукової спеціальності. Стажування, підготовка наукових статей та навчальної
літератури відповідно до нових ліцензованих спеціальностей та інші заходи
виявляються доречними, але вимагають сприяння і підтримки з боку кафедр,
деканатів, ректорату.
Зазначимо: у державі відбувається зміна галузей знань і спеціальностей, за
якими в Академії з наступного навчального року здійснюватиметься підготовка
здобувачів вищої освіти (Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджений постановою КМУ
від 29 квітня 2015 р.). Змінюються правила ліцензування й акредитації, а тому в
Академії на даний час здійснюється повна ревізія програм підготовки вже
відповідно до нових вимог.
У наступному 2015-2016 навчальному році настають терміни акредитації
магістрів за спеціальностями 8.03050801 “Фінанси і кредит” (за спеціалізованими
програмами) і 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування” (за видами
економічної діяльності); бакалаврів за напрямом підготовки 6.051701 “Харчові
технології та інженерія” і 6.030601 “Менеджмент”.
Робота ПВС над підготовкою і виданням навчальної літератури
Впродовж десятиліть одним із основних засобів навчання були друковані
навчальні видання. Ціла низка чинників сприяли переходу від друкованого
способу тиражування підручників, посібників й іншої методичної літератури до
електронного. Але у будь-якому випадку без інтелекту авторів, їх вмінь,
здатностей і здібностей у цій справі обійтися неможливо.
Підручник, посібник повинні побачити світ. З екрана персональних
комп’ютерів, планшетів чи з тексту, надрукованого на аркуші паперу, – несуттєво.
Але все це потрібно створити автору, оскільки комп’ютер із таким самостійно
справитися не може.
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Які основні зміни відбулися в Академії цього року та які завдання
колективу? Найголовніше і беззмінне – створювати навчальні видання,
нарощувати їх обсяги, вдосконалювати, покращувати з єдиною метою, яка полягає
у необхідності підготовки фахівців, конкурентних на ринку праці, а передумова
останнього - забезпечення конкурентності освітньої послуги академії. В яких
напрямах була організована діяльність?
Перший: підвищити рівень робіт із підготовки рукописів, їх рецензування і
подальшого проходження на кафедрі, Вченій раді академії у зв’язку з відміною
Грифа МОНУ, а отже перекладання всієї відповідальності на академію.
Другий:

досягнути

повного

методичного

забезпечення

навчального

процесу. З цією метою необхідні інвентаризації НМКД та прийняття на їх підставі
рішень про перше або повторне видання (якщо перше застаріле або є суттєві
доповнення).
Третій: надавати пріоритети у виданні навчальної літератури для
спеціальностей, які ліцензуються або проходять повторне акредитування.
Четвертий: економити кошти академії на видавничі справи, для чого
практикувати:
– виконання додрукарських робіт у видавництві Академії, а друкарські - в
інших видавництвах, які пропонують вигідніші умови;
– видання друкованої навчальної літератури та дублювання електронним
виданням;
– залучення коштів спонсорів, грантів тощо.
П’ятий: контролювати терміни виконання додрукарських робіт (подача
рукопису у відділ, редагування, внесення виправлень, верстка, макетування тощо)
і не допускати їх порушень, а отже невиправданого затягування термінів виходу в
світ навчальної літератури для студентів.
Видання навчальної літератури в академії характеризується наступною
інформацією (рис. 3.3).
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Рис. 3.3. Динаміка видання начальної літератури професорськовикладацьким складом академії у 2005-2014 рр.
Дані рис. 3.3 свідчать, що є:
– зменшення кількості виданих позицій (із 229 у 2013 р. до 108 у 2014 р.,
більше ніж удвічі); зниження обсягів видання у друкованих аркушах (1383,9 друк.
арк. у 2013 р. до 1163,3 друк. арк. у 2014 р.). Це до певної міри наслідок ремонту
устаткування видавництва. Але існує певна тенденція у 2005-2014 рр. Стійке
зниження кількості позицій і обсягів (із 282 у 2005 р. до 108 у 2014 р., більш ніж у
2,6 рази); зниження обсягів видання у друкованих аркушах (1729,19 друк. арк. у
2005 р. до 1163,3 друк. арк. у 2014 р.);
– збільшення обсягу виданої одиниці навчальної літератури (від 6,36 друк.
арк. у 2005 р. до 10, 24 друк. арк. у 2014 р.), що, безумовно, позитивно.
В академії підтримується позитивна динаміка видання навчальних посібників.
Означена позитивна тенденція є наслідком систематичної й цілеспрямованої
роботи у ректораті, на кафедрах, підвищених акредитаційно-ліцензійних вимог і,
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головне,

відповідальнішого

ставлення

професорсько-викладацького

складу,

завідувачів кафедр саме до цієї роботи. На жаль, подібної динаміки не простежується
у виданні підручників. Їх з огляду на кадрові можливості, особливо випускових
кафедр, видається недостатньо. Інформацію про інтенсивність роботи ПВС академії
у розрізі факультетів дає табл. 3.3.
Таблиця 3.3
Порівняння видання підручників і навчальних посібників в Інституті

Підрозділ

посібників

підручників

посібників

підручників

посібників

Підручників

посібників

підручників

посібників

підручників

посібників

підручників

посібників

підручників

посібників

підручників

посібників

підручників

посібників

підручників

ІЕФ

1

17

1

12

0

20

3

18

0

11

0

27

1

12

0

12

0

14

3

8

9

МЕВ

1

9

0

6

0

8

1

7

1

13

1

3

1

8

0

7

0

4

1

6

6

71

1.08

ТКФ

8

4

2

10

4

5

9

8

1

9

0

7

0

11

2

3

0

6

3

0

29

63

0.93

ЮФ

4

5

4

9

2

6

0

3

0

1

0

8

1

3

0

10

0

8

0

18

11

71

1.34

ФМ

0

3

2

13

3

9

1

5

4

4

1

4

2

10

0

5

3

2

0

5

16

60

1.13

Разом

14

38

9

50

9

48

14

41

6

38

2

49

5

44

2

37

3

34

7

37

71

15
1

41
6

Підручників і
посібників у
середньому на 1
викл.

2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Всього

посібників

2005 р. 2006 р. 2007 р.

підручників

економіки та фінансів і на факультетах Академії у 2005-2014 рр.

1.10

1.10

В розрахунку показників у табл. 3.3:
1) показник розраховано як середнє значення видання підручників і
посібників на 1 викладача факультету за останні 10 років;
2) кількість викладачів на кафедрах факультетів взято на середину
досліджуваного періоду (2010 р.), оскільки за останні роки відбувалося
скорочення професорсько-викладацького складу;
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3) на факультетах враховано кількість викладачів усіх кафедр, у тому числі і
таких, на яких внаслідок їх специфіки кількість видання підручників і посібників є
обмеженою (наприклад, кафедра іноземних мов – 29 викладачів, 40,8%);
4) розрахунки проведено, виходячи із загальної чисельності викладачів. Тоді
як відомо, що авторами підручників і посібників переважно є викладачі з вченими
ступенями і званнями.
Загальну інформацію про видання підручників і посібників за 2005-2014 рр.
дає рисунок 3.4.

Рис. 3.4. Динаміка видання підручників і навчальних посібників
професорсько-викладацьким складом академії у 2005-2014 рр.
Які явища у цій сфері в Академії можна відзначити за останні 10 років?
– плідну діяльність професорсько-викладацького складу над створенням
підручників і посібників, якої досягають найрейтинговіші виші України;
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– стабільність у роботі викладачів над створенням підручників і посібників.
Особливо таке стосується посібників, коливання показника для яких несуттєве. Це
свідчення якісної праці кафедр;
– викликає захоплення організація цієї праці викладачів юридичного
факультету, на якому в другій половині досліджуваного періоду інтенсивність
праці значно зросла. У 2014 р. видано 18 посібників, або стільки ж, як на решті
факультетів разом узятих. У першому півріччі 2015 р. на цьому ж факультеті вже
видано 6 і рекомендовано до друку 14 посібників.
Які у цьому напрямі завдання?
Перше:

активізувати

працю

над

створенням

підручників,

особливо

викладацьким складом вищої категорії, докторів наук і професорів, одноосібних.
Академія першою прирівнялася б до європейської практики: лектор - професор,
доцент - автор підручника і решти видів НМКД.
Друге: підвищити рівень якості підручників і посібників, передусім у
практичній їх частині (приклади, поради, проблеми тощо), що ґрунтується на
наукових, теоретичних розробках, досвіді роботи лідерів у певній галузі.
Третє: практикувати в Академії і надалі науково-педагогічні семінари, мета
яких - удосконалення начальної літератури. Актуальним є видання спеціальної
методичної літератури для допомоги і досвідченим та потенційним авторам
підручників і посібників.
Четверте: покращити планування видання навчальної літератури.
На останньому завданні варто зупинитися детальніше.
Підготовка до видання і видання навчальної літератури, як і всі інші види
робіт в Академії, підлягають плануванню. Звичайно, реальні умови праці вносять
певні корективи у виконання планів, що складені виконавцями. І можна зрозуміти
невиконання запланованих робіт у межах 5-10%. Якщо ж фактичне невиконання
більше та сягає 40-50%, то тоді постає питання взагалі про доцільність планування
як виду роботи в межах управління процесом.
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Останніми роками процес планування, особливо підготовки рукописів, не
витримує критики. Слід відзначити, що відхилення факту від плану у виданні
навчальної літератури, що викликані недоліками в роботі друку, зведені до
мінімуму. Зосередження у видавництві ЛКА додрукарських робіт і друк за
межами додали оперативності, скорочення термінів надходження навчальної
літератури в аудиторію, бібліотеку. І навіть досягнуто економії коштів.
Як же організовано планування видавничих робіт в академії? Ця робота
зосереджена на кафедрах, і обсяги видання ректоратом не лімітуються. Які
висновки можна зробити у процесі аналізу планування і виконання плану за перше
півріччя 2015 р.? Наприклад:
– з 28 кафедр на перше півріччя не запланували жодної позиції 9 кафедр;
– ще 7 кафедр, хоча і планували видання окремих методичних розробок, але
їх до видавництва не подали.
Позитивна практика і планування та підготовки рукописів, а також і їх
подання до видавництва спостерігається на кафедрах банківської справи, фінансів
і кредиту, економіки підприємства і низці кафедр юридичного факультету (історії
і політології, господарського права та процесу, теорії держави та права). Проте
більшість кафедр академії недооцінюють роль планування як узгодження дій
виконавців на кожному з етапів і одержання результату - своєчасної методичної
розробки для студента.
Можна зрозуміти рішення завідувача кафедри цивільного права і процесу в
призупиненні запланованих робіт над двома методичними розробками для
зосередження зусиль над посібниками. Тим більше, що їх текст увійшов до складу
навчального посібника. Зрозумілі причини з виключенням вибіркової дисципліни з
навчального плану, що спостерігається рідко. В основному ж це результат низької
виконавської дисципліни, через яку, на жаль, знижується рівень якості освітньої
послуги. І на таке завідувачу кафедри належним чином потрібно реагувати. Своєю
чергою, і в ректораті контроль слід посилити, впливати на цей процес.
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Електронна бібліотека. Певні труднощі, що виникають із виданням
друкованої навчальної літератури, мають бути компенсовані іншими джерелами,
наприклад електронною бібліотекою. Певне уявлення про неї в Академії дає
табл. 3.4.
Таблиця 3.4
Наявність в електронній бібліотеці навчальних матеріалів за їх видами
Завантажено матеріалів
на
на
1.07.2014 р.
1.07.2015 р.

Вид навчальної літератури

Підручники
Навчальні посібники
Конспекти лекцій
Тести
Завдання та методичні вказівки для СРС
Завдання та методичні вказівки для контрольних робіт
Завдання та методичні вказівки для лабораторних занять
Завдання та методичні вказівки для практичних занять
Завдання та методичні вказівки для семінарських занять
Методичні вказівки до дипломних (магістерських) робіт
Методичні вказівки до курсових робіт
Програми практик
Допоміжний матеріал
Навчально-методичні комплекси
Робочі навчальні програми
Новинки видавництв України
Монографії
ВСЬОГО

11
255
422
243
500
333
96
193
52
28
37
27
258
218
551
3
16
3243

14
263
418
247
512
335
100
199
55
30
40
37
254
238
563
4
16
3325

%

127,3
103,1
99, 05
101,7
102,4
100,6
104,2
103,1
105,8
107,1
108,1
137,0
98,4
109,2
102,2
133,3
100,0
102,5

З даних табл. 3.4 видно, що в електронну бібліотеку достатньо надійшло
підручників (127,3%), програм практик (137,0%), а за іншими видами зміни
незначні.
Якщо в академії близько 700 навчальних дисциплін, то така ж кількість в
електронній бібліотеці має бути конспектів лекцій, тестів та інших навчальних
матеріалів. За винятком тих матеріалів, коли декілька видів навчальних матеріалів
видані комплексно. Є над чим працювати!
Перевірки показують, що студенти, незважаючи на переваги та зручності,
електронною бібліотекою користуються недостатньо.
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Дистанційні

курси. Звітний навчальний рік можна назвати роком

дистанційних курсів (ДК) в Академії. Ініційований ректоратом цілий комплекс
робіт і оформлений наказом дозволив у цілому підняти роботу професорськовикладацького складу над ДК на якісно новий рівень, впорядкувати її, зробити
системною і систематичною.
Підвищена увага до дистанційного навчання, дистанційних курсів зумовлена
низкою

об’єктивних

причин,

викликами

стану

ринку

освітніх

послуг,

необхідністю забезпечити конкурентні переваги академії на ринку, зниження
собівартості освітньої послуги й економії коштів. Певне уявлення про роботу ПВС
над ДК дає табл. 3.5. За даними табл. 3.5 можна зробити такі висновки:
– майже всі навчальні дисципліни на кафедрах задекларовані для створення ДК;
– відзначимо, що у процесі розробки ДК на кафедрах змінювали підходи: а)
спочатку кожний лектор декларував кожну дисципліну, закріплену за ним для
розробки ДК; б) згодом для одних і тих навчальних дисциплін, які читали різні
лектори на різних спеціальностях, лектори кооперувалися і створювали єдиний ДК.
У ректораті не опиралися такому рішенню на кафедрах. Але остаточне рішення буде
прийнято після випробування двох підходів.
У відповідності до наказу ректора робота над ДК викладачами повинна бути
завершена до 1 червня 2015 р. Причому кожен лектор визначав самостійно декаду
здачі матеріалів для ДК. Наказ ректора у цій частині не виконано, подано
матеріалів із 370 навчальних дисциплін (57% до задекларованих). Звичайно,
першими подали матеріали з тих навчальних дисциплін, які мали повний НМКД.
Похвально, що 135 ДК викладачі спланували виконати самостійно і вже
подали їх із 83 навчальних дисциплін (62%). Насторожує, що адаптовано всього
148 ДК, а 261 не подані до Центру дистанційного навчання (Карпі А. і Гвоздик І.).
Відзначимо: під завершення навчального року матеріали для ДК від викладачів
кафедри надходили прискореними темпами. Є сподівання, що до завершення
навчального року робота над дистанційними курсами буде повністю завершена.
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Таблиця 3.5
Розроблення дистанційних курсів професорсько-викладацьким складом академії у розрізі кафедр станом
на 30.06.2015 р.
Стан виконання:
№
з/п

Кафедра

Банківської справи
Аудиту
Бухгалтерського обліку
Фінансів і кредиту
Економіки підприємства
Економічної теорії
Фізичного виховання
Вищої математики ЕС
Менеджменту
ПЗІ
Економічного ПР
Маркетингу
Іноземних мов
МЕВ
ХТГРБ
КД та підприємництва
Експертизи ТП
Товарознавства продтоварів
Товарознавства непродтоварів
Хімії і фізики
Романо-германських мов
Цивільного права і процесу
Теорії держави і права
Історії і політології
Філософії і культури
Господарського права та П
Кримінального права та П
ІС у менеджменті
Всього
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

поза планом подано 3 ДК
поза планом подано 9 ДК
5
поза планом подано 9 ДК
1

2

3

4

Заплановано
ДК

адаптовано

23
29
31
37
32
171
9
9
35
16
14
342
17
41
17
21
27
193
23
29
16
22
114
16
11
29
18
51
654

10
2
2
14
14
9
0
2
10
0
7
8
1
15
1
7
2
16
1
7
0
6
6
6
0
2
0
0
148

задекларовано самостійну
підготовку ДК автором
у т.ч.
всього
адаптовано
5
5
0
0
9
1
6
2
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
0
2
2
14
11
0
0
6
0
2
0
10
5
3
0
2
0
9
5
7
1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
51
135
83

поза планом подано 2 ДК
поза планом подано 6 ДК
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подано
матеріали, але не
адаптовано

не подано
матеріалів ДК

виконання
(неподаних до
задекларованих) %

6
1
1
3
5
7
0
5
2
1
2
5
12
2
3
11
1
8
6
2
6
8
10
2
8
12
10
0
139

2
26
19
14
13
3
9
3
20
15
3
8
4
18
11
2
21
2
7
13
5
8
1
8
3
15
8
0
261

8,70
89,66
61,29
37,84
40,63
17,65
100,00
33,33
57,14
93,75
21,43
23,53
23,53
43,90
64,71
9,52
77,78
10,53
30,43
44,83
31,25
36,36
9,09
50,00
27,27
51,72
44,44
100,0
39,9

Найкраще справилися з даною роботою: кафедра КД та підприємництва –
проф. Апопій В.В., кафедра банківської справи – проф. Копилюк О.І., кафедра
товарознавства продовольчих товарів – проф. Сирохман І.В.
Комісія, що працювала за наказом ректора, перевірила 127 ДК. Недоліки
стосувалися в основному недостатніх:
– теоретичного або практичного матеріалу, завдань для самостійної
роботи студентів, індивідуальних завдань тощо;
– матеріалу для наскрізних розрахунків на основі певних ситуацій із
використанням комп’ютерної техніки, математичного апарату;
– комплектності ДК, тобто відсутній список літератури; тести та
відповіді до них; методичних вказівок для виконання задач, вправ та ситуацій.
В Академії була продовжена робота науково-педагогічного семінару.
Його темою минулого навчального року було “Досвід роботи та дистанційного
навчання у закладах вищої освіти США”. Тоді почули традиційне вступне
слово ректора проф. П.О. Куцика, виступи викладачів, які мають достатній
досвід роботи в академії й за кордоном (доц. Н.І. Черкас), а також проректора з
науково-педагогічної роботи проф. С.В. Скибінського і директора Навчальнонаукового інформаційного інституту доц. О.М. Швеця.
У наступному навчальному році запланована актуальна тематика
науково-педагогічних семінарів, корисність від проведення яких очевидна.
В академії продовжується практика загальноакадемічних відкритих
лекцій. У 2014-2015 навчальному році проведено три лекції досвідченими
лекторами (доцентом кафедри маркетингу Бойчук І.В., доцентом кафедри
бухгалтерського обліку Медвідь Л.Г., доцентом кафедри цивільного права та
процесу Ратушна Б.П.).
Принципове обговорення лекцій, прочитаних авторами, їх критична
оцінка дозволили підвищити лекторську майстерність як авторів лекцій, так і
присутніх на них викладачів інших факультетів і кафедр. Увагу лекторів було
звернуто на необхідність підвищити рівень індивідуальної роботи зі студентами

в позааудиторний час, оскільки саме за цим критерієм оцінки студентів за
результатами анкетування були нижчі від оцінок за іншими критеріями.
Індивідуалізація навчання, враховування індивідуального рівня підготовки
та здібності до окремих навчальних дисциплін - основне завдання професорськовикладацького складу. Тобто взято курс на роботу викладача не тільки з потоком
студентів певної спеціальності або групою, а до виконання деяких видів робіт,
функцій, компетентностей персонально зі студентом або принаймні з двоматрьома студентами. Всі можливості для цього у поточному періоді і на
перспективу є:
- динаміка кількості студентів на одного викладача позитивна;
- навчально-методичне забезпечення вдосконалюється, покращується;
- технічні характеристики навчального процесу і комп’ютерне забезпечення
зокрема має стійку тенденцію зростання.
Проте

професорсько-викладацькому

складу

академії

не

вдається

впродовж останніх десяти років суттєво підняти оцінку за критерієм “Багато
працює зі студентами в позаурочний час за консультаціями, індивідуальними
роботами тощо” до рівня інших позитивних оцінок роботи викладача. Тобто,
маючи чи не найкращий викладацький склад (оцінка за критерієм “Матеріал
викладає чітко і логічно, не відходить від складних питань, уміє їх виділити і
пояснити” та “Об'єктивно оцінює рівень знань студента”), коли оцінки сягають
у викладачів кафедр за п’ятибальною шкалою 4,1-4,9, оцінка за критерієм
“Багато працює зі студентами в позаурочний час за консультаціями,
індивідуальними роботами тощо” залишається низькою. Це явище властиве для
академії у цілому, але продемонстроване на прикладі окремих кафедр,
викладачі яких давали відкриті загальноакадемічні лекції та їх лекційна й інші
види робіт оцінювалися способом анонімного анкетування студентів (рис. 3.5).
На кривій відображена різниця між найвищою оцінкою праці викладача
за одним із семи критеріїв і фактичною оцінкою за досліджуваним критерієм
“Багато працює зі студентами в позаурочний час за консультаціями,
індивідуальними роботами”.
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Рис. 3.5. Динаміка різниці між найвищими оцінками праці викладача
за певними критеріями і оцінкою “Багато працює зі студентами в
позаурочний час” (за результатами анкетування студентів в комплексі
підготовчих робіт до загальноакадемічних лекцій) у 2005-2015 рр.
З рис. 3.5 видно, що різниця у балах 1,3-1,0 на початку досліджуваного
періоду (2005 і 2006 рр.) збереглася наприкінці періоду (2014-2015 рр.); у 2007
р. виявлене навіть протилежне значення, тобто коли оцінка “Багато працює зі
студентами в позаурочний час за індивідуальними роботами, консультаціями”
виявилася вищою від двох інших. Але це була випадковість, явище, не властиве
для динамічного ряду спостереження. У наступних за 2007-им роках різниця
сягає 0,7 і 1,2 і навіть 1,6 і 1,8 (2012-2013 рр.). Потрібно дослідити це явище на
кафедрах і виявити причини.
Отже, завдання Інститутів, факультетів, кафедр, відповідних структурних
підрозділів

–

всіляко вдосконалювати

навчально-методичні

роботи

та

забезпечення, виходити на результати сучасного рівня. Цього вимагає ринок
освітніх послуг.
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4. Наукова діяльність та розвиток кадрового потенціалу
Основні досягнення з наукової роботи професорсько-викладацького
складу, аспірантів і студентів Академії за звітний період можна підсумувати
таким чином:
 студентами Академії отримано дев’ять дипломів І, ІІ та ІІІ ступеня за
перемогу на Всеукраїнських студентських олімпіадах та конкурсах наукових і
дипломних робіт, що свідчить про активізацію та поліпшення організації
студентської наукової роботи, підвищення її результативності;
 у стажуваннях за кордоном взяли участь к.е.н., професор, завідувач
кафедри бухгалтерського обліку Бачинський В.І. у Малопольській вищій школі
економічній (м. Тарнов, Республіка Польща), д.е.н., професор, завідувач
кафедри міжнародних економічних відносин Шевчук В.О. в Університеті
“Краківська Політехніка” (м. Краків, Польща), к.фіз-мат.н, доцент кафедри
вищої математики, статистики та економетрії Боднар Р.Д. в Європейському
університеті Віадріна (м. Франкфурт, Німеччина); доцент кафедри міжнародних
економічних відносин Черкас Н.І. в Університеті Редландса (США); старший
викладач кафедри теорії держави і права Мацелюх О. В. в Університеті
Західного Мічігану (США); професор кафедри економіки підприємства, д.е.н.
Іляш О.І. в Університеті інформатики та Центрі Європейських фондів (м.
Лодзь, Польща);
 налагоджено регулярне розміщення на інтернет-сторінці Академії
матеріалів про наукові здобутки вчених, діяльність наукових шкіл та проведені
заходи, забезпечено оперативне розміщення статей, презентацій та виступів на
конференціях;
 суттєво активізовано роботу з видання періодичних наукових видань
Академії. Зокрема, впродовж 2014-2015 навчального року видано три випуски
Вісника ЛКА економічної серії (№ 46, 47 і 48), два випуски Вісника ЛКА
товарознавчої серії (№ 14 та 15), два випуски Вісника ЛКА юридичної серії (№
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1 та 2), один випуск Вісника ЛКА серії гуманітарних наук (№ 12) та один
випуск Вісника ЛКА “Торгівля, комерція, підприємництво” (№ 17);
 відбулася помітна активізація роботи трьох спеціалізованих вчених рад
Академії, що проявилось у збільшенні кількості захищених дисертаційних робіт
та підвищенні їх наукового рівня. Зокрема, у спеціалізованій вченій раді Д
35.840.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління
національним

господарством

і

08.00.04

–

економіка

та

управління

підприємствами (за видами економічної діяльності) відбулося 23 захисти, з
яких 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук; у
раді К 35.840.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за
видами економічної діяльності) відбулося 6 захистів; у раді К 35.840.02 із
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за
спеціальностями 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів і 05.18.15 –
товарознавство харчових продуктів відбулося 5 захистів;
 позитивною тенденцією 2014-2015 навчального року є активізація
роботи аспірантури Академії та збільшення контингенту аспірантів і здобувачів
наукового ступеня кандидата наук. Станом на 1 липня 2015 року в академії
навчалося 186 аспірантів, з них 48 осіб заочної форми навчання і 138 осіб
денної форми навчання з восьми спеціальностей “Гроші, фінанси і кредит”,
“Економіка та управління підприємствами”, “Економіка та управління
національним господарством”, “Товарознавство непродовольчих товарів”,
“Товарознавство харчових продуктів”, “Математичні методи, моделі та
інформаційні технології в економіці”, “Світове господарство і міжнародні
економічні відносини” та “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”;
 збільшилася кількість виконуваних кафедрами Академії науководослідних тем. Станом на кінець звітного періоду кількість виконуваних
науково-дослідних тем із державною реєстрацією становила 47% від їх
загальної кількості, що на 18% більше, ніж у попередньому навчальному році.
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Рис. 4.1. Кількість науково-дослідних тем, що виконуються викладачами
кафедр Академії у 2005-2015 рр.

Станом на кінець 2014-2015 навчального року вченими Академії
виконувалися 74 науково-дослідні теми. Даний показник у 2012 р. становив 54
теми, а у 2013 р. – 62 (рис. 4.1), проте у звітному періоді відбулося значне
збільшення кількості науково-дослідних робіт із державною реєстрацією (до 35
робіт).
З погляду виконання науково-дослідних робіт найбільш результативними
за звітний період стали Інститут економіки і фінансів та товарознавчокомерційний факультет (рис. 4.2). Виразне пожвавлення наукової роботи
спостерігається на кафедрах бухгалтерського обліку, економіки підприємства,
фінансів і кредиту, економічної теорії, іноземних мов, товарознавства
непродовольчих товарів, товарознавства продовольчих товарів.
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Рис. 4.2. Кількість науково-дослідних робіт, що виконується в розрізі
факультетів Академії у 2014-2015 навчальному році
Навчальний рік розпочали роботою таких наукових заходів: науковопрактичного семінару “Формування логістичних систем дистрибуції на ринку
препаратів

фармацевтичної

промисловості”

(товарознавчо-комерційний

факультет, 26 вересня 2014 р.), науково-практичного семінару “Маркетингові
можливості відеохостингу YouTube” (кафедра маркетингу, 29 вересня 2014
р.), круглого столу за участю економістів-практиків та представників владних
структур на тему “Вплив валютно-кредитної політики на економічну безпеку
держави: сучасний контекст” (спільно з Регіональним філіалом Національного
інституту стратегічних досліджень у м. Львові, Інститутом ринкових
досліджень НАН України, 18 жовтня 2014 р.), на присвяту 25-річчя кафедри
маркетингу Львівської комерційної академії відбулося засідання круглого
столу на тему “Регіональне Представництво Індустріального Гендерного
Комітету з Реклами в Львівській області. Громадський контроль та
саморегулювання в рекламній галузі” (7 листопада 2014 р.), науковопедагогічного семінару “Досвід роботи та дистанційного навчання у закладах
вищої освіти США” (20 листопада 2014 р.), 5-ого Всеукраїнського науково46

практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених на тему
“Соціально-економічні наслідки та стратегія реформування фінансової
системи України” (кафедра фінансів і кредиту, 19 листопада 2014 р.), метою
якого були обговорення проблем і перспектив розвитку фінансової системи
України та розробка рекомендацій щодо реалізації стратегії її реформування з
урахуванням глобалізаційних, національних та регіональних особливостей
розвитку на шести секціях та за участі 12 вузів України, Міжвузівського
круглого столу “Механізми розширення євроінтеграційних рамок у сфері
економіки та туризму” (кафедра економіки підприємства спільно з ЛІЕТ та за
участю ГО “Академічний простір”, 26 листопада 2014 р.), 2-ї Міжнародної
науково-практичної конференції “Формування і оцінювання асортименту,
властивостей та якості продовольчих товарів” (кафедра товарознавства
продовольчих товарів, 23 грудня 2014 р.), у якій взяло участь 147 учасників із
20 наукових закладів України та з-за кордону, у тому числі 16 докторів наук і
професорів, 47 кандидатів наук і доцентів.
Продовження 2014-2015 навчального року ознаменувалося проведенням
таких

заходів:

науково-практичної

інтернет-конференції

“Фінансове

забезпечення сталого економічного зростання в умовах євроінтеграційних
процесів” (20 лютого 2015 р.); 4-ї Всеукраїнської науково-практичної
інтернет-конференції “Фінансово-економічний розвиток України в умовах
євроінтеграції” (23 березня 2015 р.); 13-ї науково-теоретичної конференції
студентів юридичного факультету “Проблеми правового регулювання в
сучасній Україні” (23 квітня 2015 р.); 10-ї Всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених на тему “Стан та
перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах
економічної інтеграції” (24-25 квітня 2015 р.); 2-ї Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції “Глобалізаційні та євроінтеграційні процеси
в розвитку національних економік” (29 квітня 2015 р.), 3-го Міжнародного
науково-практичного семінару “Страховий ринок: сучасні виклики в умовах
глобалізації” (15 травня 2015 р.);

Всеукраїнської науково-практичної
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конференції молодих вчених “Економіка України в умовах сучасних
геополітичних трансформацій”, що була організована молодими вченими
Львівської комерційної академії та ДУ “Інститут регіональних досліджень
імені М. І. Долішнього НАН України” (21-22 травня 2015 р).; Підсумкової
конференції за результатами Обласної учнівської інтернет-олімпіади з основ
економіки серед учнів 10-11 класів Львівщини (21 травня 2015 р.); засідання
“круглого столу” на тему “Економічна самоорганізація через кооперацію, як
підґрунтя української державності: що маємо і що можемо” (29 травня 2015
р.).
Варто відзначити успішне проведення 12-13 травня 2015 року щорічної
Наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів
навчально-наукового комплексу “Академія” на тему “Актуальні проблеми
економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції”, що викликало значне
наукове зацікавлення в академічних колах. У роботі конференції взяли участь
283 викладачі, аспіранти та здобувачі Академії. За підсумками конференції
видавалися матеріали, з якими можна ознайомитися на сайті Академії.
За

тематикою

науково-дослідних

робіт

Академії

у

2014-2015

навчальному році було захищено:
1) 2 докторські дисертації (Копилюк О. І., Скрипко Т. О.);
2) 30 кандидатських дисертацій, з яких:
─ 17

дисертацій

аспірантами

та

здобувачами

кафедр

Інституту

економіки та фінансів: аудиту – одна (Гелей Л.О.); бухгалтерського обліку –
п’ять (Кузьмінська К. І., Старко І. Є., Харинович-Яворська Д. О., Білинська Н.
Є., Сенчук Т. Я.); банківської справи – дві (Канцір І. А., Ревич М. Я.);
економічної теорії – п’ять (Савчин О. Я., Cирветник-Царій В. В., Сіра Е. О.,
Білецька Н. В., Герега Г. Ф.); економіки підприємства – три (Хамула О. О.,
Олексюк М. І., Добуш З. О.); фінансів і кредиту – одна (Магас Н. В.);
─ 10 дисертацій аспірантами та здобувачами кафедр факультету
міжнародних економічних відносин: вищої математики, економетрії та
статистики – одна (Квик М. Я.); іноземних мов – одна (Лямзіна Н. К.);
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інформаційних систем у менеджменті – дві (Семенюк А. Я., Гонський М.
Д.); маркетингу – одна (Антонів О. М.); міжнародних економічних
відносин – п’ять (Василиця О. Б., Дем’янчук Ю. І., Іванюк У., Манзюк О.О.,
Семів Г.О.);
─ 3 дисертації аспірантами та здобувачами кафедр товарознавчокомерційного факультету: комерційної діяльності та підприємництва – дві
(Креденець О. В., Василиха Н. В.,); товарознавства непродовольчих товарів
– одна (Шумський О. В.).
У звітному періоді невирішеною залишилася проблема організації
проведення загальноакадемічних презентацій завершених кафедрами Академії
НДР. Даний напрям науково-дослідної роботи Академії потребує суттєвого
реформування та вдосконалення. За підсумками науково-дослідної роботи у
2014-2015 навчальному році викладачами Академії

опубліковано 978

наукових праць (рис. 4.3). За звітний період вченими Академії надруковано 26
монографій, 12 розділів у монографіях, 219 статей у загальноукраїнських
журналах і 23 публікації у зарубіжних виданнях.

Рис. 4.3. Динаміка показника кількості наукових публікацій вчених
Академії у 2005-2015 рр.
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Враховуючи наявний кількісний та якісний склад викладацького
колективу Академії, необхідно відзначити низьку активність вчених Академії у
сфері публікації результатів своїх наукових досліджень у країнах Східної
Європи, а також невисокий рівень наукового співробітництва з провідними
економічними вузами розвинутих країн світу. З метою написання якісних
публікацій іноземними мовами необхідно ширше співпрацювати з авторами з
провідних світових наукових центрів та партнерських вузів за кордоном.
Посилення співпраці з такими вищими навчальними закладами, як Економічні
університети у м. Кракові (Польща) та Братиславі (Словаччина), Економічна
академія (м. Вроцлав, Польща) та цілим рядом інших вузів, що беруть участь у
міжнародному проекті “Erasmus Mundus”, сприятиме не тільки збільшенню
кількості закордонних публікацій, але й покращенню їх наукового рівня.
Далеко не всі закордонні стажування викладачів та студентів Академії
завершуються написанням наукових праць, що ставить під сумнів доцільність
та результативність таких стажувань.
У 2014-2015 навчальному році кількість публікацій на одного працівника
Академії з числа професорсько-викладацького складу становила трохи більше
двох. Враховуючи зростаючі вимоги МОН України до наукової діяльності у
вузах, даний показник важко назвати достатнім. Попри зростаючу кількість
публікацій вчених Академії у фахових виданнях України, тільки незначна
частка з них публікується

у журналах,

включених до міжнародних

наукометричних баз. Необхідно збільшити кількість публікацій у виданнях, що
зареєстровані у наукометричних базах Scopus, Web of Science, Index Copernicus
International, Ulrichsweb, Directory of Open Access Journals (DOAJ), РИНЦ та
ряді інших. Однією з проблем збільшення кількості таких публікацій є те, що
цілий ряд профільних наукових видань України на даний час не включені до
міжнародних наукометричних баз даних.
У звітному навчальному році працівниками та аспірантами Академії
збільшено кількість публікацій у виданнях, включених до вищезгаданих
міжнародних наукометричних баз. Це праці таких авторів: Куцика П. О.,
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Барни М. Ю., Семака Б. Б., Гринкевич С. С., Гальків Л. І., Іляш О. І., Васильціва Т. Г.,
Скрипко Т. О., Ковтуна О. І., Міщука І. П., Миронова Ю. Б., Трут О. О., Боднар Р. Д.,
Демчишин М. Я., Крамченко Р. А., Іванюк У. В. та ін. Варто зазначити, що у
звітному періоді спеціалізованими вченими радами Академії до всіх аспірантів та
здобувачів висувалась як обовֹ’язкова вимога наявності в їх науковому доробку
публікацій у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.
Необхідно звернути увагу на те, що публікації у виданнях, включених до
міжнародних наукометричних баз, не лише є елементом формування іміджу та
рейтингу Академії, але й повинні широко застосовуватись у навчальному процесі,
особливо при підготовці фахівців освітнього рівня “магістр”. За рахунок таких
публікацій необхідно здійснювати постійне оновлення списку рекомендованих
джерел, що використовується студентами для підготовки до занять та іспитів із
певних дисциплін. Найбільш рейтингові академічні публікації повинні перебувати
у вільному доступі в електронній бібліотеці Академії, а їх основні положення
активно використовуватись у навчальному процесі та науковій діяльності студентів
та аспірантів. З іншого боку, наявність таких публікацій на сайті Академії
сприятиме популяризації наукових здобутків викладачів серед академічної
спільноти та потенційних абітурієнтів.
Станом на кінець 2014-2015 навчального року в Академії працювало 308
науково-педагогічних працівників (рис. 4.4), з них 296 штатних. Зокрема: 34
доктори наук (31 - мають вчене звання професора, з них 25 штатних
працівників, 6 - на засадах сумісництва; 3 - мають вчене звання доцента, з них 3
штатних працівники); 181 кандидат наук (10 - мають вчене звання професора, з
них 10 штатних працівників; 141 - мають вчене звання доцента, з них 137
штатних працівників, 4 - на засадах сумісництва).
В умовах складної економічної ситуації в Україні та зменшення
контингенту студентів на перший план виходять проблеми раціоналізації
навчальної діяльності та оптимізації професорсько-викладацького складу
Академії відповідно до персонального внеску кожного працівника у навчальнопедагогічну та наукову діяльність.
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Рис. 4.4. Кількість працюючих в Академії у 2005-2015 рр.
Оцінюючи зміни за звітний період у ширшому контексті тенденцій 20052015 рр., можна зробити декілька узагальнюючих висновків:
1) відбулося відчутне збільшення питомої ваги працівників із вченим
ступенем та званням у загальній кількості працюючих – до 69,8% порівняно з 47%
у 2004-2007 рр.;
2) у 2015 р. частка докторів наук зросла до 11,0% порівняно з 4,6% у
середньому за 2006-2010 рр. (2006 р. – 4,5%; 2007 р. – 4,4%; 2008 р. – 3,8%; 20092010 рр. – 5,3%; 2014 р. – 8,5%);
3) частка працівників із вченим званням професора станом на кінець
звітного навчального року становила 14,3% від загальної кількості працюючих
педагогічних працівників;
4) у звітному навчальному році відбувалося подальше омолодження
викладацького складу випускних кафедр, що відкриває нові перспективи для
активізації науково-дослідної роботи.
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Загалом

можна

стверджувати,

що

викладацький

склад

Академії

представлений досвідченими співробітниками, які ведуть активну наукову
діяльність і здатні забезпечувати високий рівень навчального процесу в умовах
зростаючих вимог до якості вищої освіти та посилення конкуренції між вищими
навчальними закладами.
Визнанням особистих заслуг вчених Академії стало отримання премії
Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради працівникам
наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів
акредитації Львівської області к.е.н., ст. викладачем Марценюком Р.А.
Доцент кафедри міжнародних економічних відносин Черкас Н. І. після
стажування за програмою академічних обмінів Фулбрайта була запрошена на
програму Short Term Scholar в Університеті Редландса (США) у вересні-жовтні
2015 року. В межах програми Черкас Н. І., окрім відвідування лекцій та
конференцій, отримала досвід викладання дисципліни “Міжнародний бізнес”
для студентів School of Business, що дозволило набути нові знання, зокрема
працювати зі студентами у сучасних online системах для вузів (Smart Вook,
Connnect, Learn Moodle тощо). 4-годинні лекції поєднували сучасні активні
методи навчання та інтенсивну співпрацю студентів із викладачами. Досвід
стажування доц. Черкас Н. І. в американському вузі був особливо важливим у
період реформування системи вищої освіти в Україні, зокрема впровадження
сучасних методів викладання з урахуванням досвіду провідного вузу в бізнесосвіті США (Університет Редландса належить до рейтингу “Top 5 percent of
America's Best Colleges”).
Викладачі кафедри міжнародних економічних відносин проф. Флейчук М. І.
та доц. Черкас Н. І. у грудні 2014 року читали курс лекцій із міжнародного
бізнесу “Специфіка ведення підприємницької діяльності в Європейських
країнах (Туреччина, Греція, Італія)” для студентів МВА Університету
Редландса (США).
У звітному році помітно активізувалась участь студентів Академії у
різноманітних міжнародних освітньо-наукових проектах та програмах. Так, у
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межах проекту “Лідерство та управління змінами у вищій освіті (La MANCHE)”
у вересні 2014 року відбувся тренінг для молодіжних лідерів у м. Добрич
(Болгарія). В роботі тренінгу активну участь взяли студенти Академії Ткачук Р.
(ІЕіФ) та Умриш Я. (МЕВ).
У межах реалізації проекту “Розширення освітніх можливостей програми
Erasmus Mundus” (Erasmus Mundus Broadening Educational Oppotunities) троє
студентів Академії (двоє магістрів та один бакалавр) отримали стипендії на
річне

навчання

в

європейських

університетах:

Устрицька

Л.

(МЕВ),

Університет Мальме (Швеція), Слюсар Р. (ІЕіФ), Талліннський Університет
Технології (Естонія), Яремко С. (МЕВ), Університет Лодзя (Польща). Також у
межах цього ж проекту професор кафедри міжнародних економічних відносин
Яремко Л. А. та керівник відділу міжнародних зв’язків Академії Штанько Т.М.
пройшли стажування в Університеті Лодзя (Польща).
З 11 до 20 травня 2015 р. студент-магістр спеціальності “Фінанси і
кредит” (ІЕтаФ) Делімарський Р. взяв участь у міжнародному молодіжному
обміні “Підприємництво як шанс для європейського майбутнього”, який
відбувався в Польщі за підтримки програми Європейського Союзу “Erasmus+”.
Завдяки

залученню

талановитої

студентської

молоді

збережено

тенденцію до перемог на Всеукраїнських студентських наукових конкурсах та
олімпіадах: Бугайчук Н. (ІЕтаФ) – диплом І ступеня у Всеукраїнському
конкурсі дипломних робіт із спеціальності “Економіка підприємства” –
науковий керівник проф. Іляш О.І. (м. Харків, 7-8 квітня 2015 р.); Пущик В.
(ІЕтаФ) – диплом ІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт із
спеціальності “Економіка підприємства” – науковий керівник доц. Куцик В.І.
(м. Харків, 7-8 квітня 2015 р.); Мельник М. (ІЕтаФ) – диплом ІІІ ступеня на
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності
“Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції” –
науковий керівник проф. Ощипок І.М. (м. Одеса, 27-28 березня 2015 р.); Телюк
Н. (ІЕтаФ) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт у галузі науки “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” –
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науковий керівник проф. Куцик П.О. (м. Київ, 25 березня 2015 р.); Кузьма Х.
(ІЕтаФ) – диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт у галузі науки “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” –
науковий керівник проф. Куцик П.О. (м. Київ, 25 березня 2015 р.); Клімова Т.
(МЕВ) – диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових
робіт зі спеціальності “Світове господарство і міжнародні економічні
відносини” – науковий керівник ст. викл. Василиця О.Б. (квітень 2015 р.);
Сабодашко Н. (МЕВ) – диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт зі спеціальності “Маркетинг, управління персоналом
і економіка праці” – науковий керівник доц. Балук Н.Р. (березень 2015 р.); Телюк
Н. (ІЕтаФ) – ІІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді із спеціальності
“Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” – науковий керівник проф. Куцик П.О.;
Лега О. (МЕВ) – ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з
дисципліни “Міжнародна економіка” – науковий керівник проф. Шевчук В.О.
У звітному навчальному році студенти Академії активніше відвідували
наукові заходи загальноакадемічного рівня. Однак існують ще нереалізовані
можливості у цій сфері, а саме: розробка цікавої та сучасної тематики науководослідних робіт; заохочення наукової роботи студентів за допомогою її
врахування у рейтинговій системі оцінки академічного доробку професорськовикладацького складу; підвищення мотивації студентів шляхом виставлення
викладачами додаткових балів із дисциплін, у межах яких студентами
проводилися наукові дослідження.
Частково

розвиток

студентської

наукової

діяльності

стримується

обмеженими можливостями її фінансування, але в Академії не було випадку
відмови від фінансування участі у престижних заходах загальноукраїнського
значення. Водночас необхідно визнати недостатню активність студентського
активу Академії щодо співпраці з СНТ найпотужніших вузів міста Львова та
розвитку студентської наукової творчості за допомогою існуючих можливостей
міжнародної співпраці в межах міжнародних студентських організацій та
фондів.
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Наявні недоліки студентської наукової роботи можна сформулювати у
наступних пунктах:
а) підготовка студентських наукових статей не завжди відбувається на
належному рівні, що вимагає більшої особистої відповідальності наукових
керівників та більш предметної співпраці зі студентами;
б) активна студентська наукова діяльність відбувається здебільшого в
Інституті економіки та фінансів та на факультеті міжнародних економічних
відносин, тоді як на інших факультетах Академії залишаються ще значні
невикористані резерви активізації наукової творчості студентів;
в) у звітному науковому році знизилася роль та активність Студентського
наукового товариства Академії як осередку студентської науки та справжньої
школи перспективних наукових кадрів для подальшого навчання в аспірантурі.
Можливості

та

резерви

поліпшення

наукової

роботи

в

Академії

простежуються за такими важливими напрямами:
1. Збільшення кількості публікацій провідних вчених Академії 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. В умовах зростаючої кількості докторів наук, професорів
у структурі науково-педагогічного складу Академії загальна кількість таких
публікацій залишається вкрай низькою. Наявний науковий кадровий потенціал
Академії дозволяє збільшити кількість рейтингових наукових публікацій
щонайменше втричі. Ще нижчим є відсоток публікацій, виданих іноземними
мовами, у тому числі і у вітчизняних періодичних виданнях. Практика написання
статей іноземними мовами у співавторстві з вченими інших країн є надзвичайно
поширеною у науковій діяльності провідних вузів світу, тому такий підхід має бути
запроваджений і в Академії. Кількість публікацій у виданнях включених до
міжнародних наукометричних баз на даний час є одним із ключових оціночних
критеріїв при складанні рейтингів вузів України, тому збільшення кількості
таких публікацій стає одним із першочергових завдань, що висувається перед
вченими Академії. За даних умов виглядає доцільним практикувати врахування
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інтенсивності публікацій та результатів підвищення кваліфікації при проходженні
чергової атестації та обрання за конкурсом педагогічних і науково-педагогічних
працівників Академії.
2. Загальне збільшення кількості науково-дослідних робіт, що виконуються
кафедрами, повинно покладатися не тільки в основу дисертаційних робіт, але й
фундаментальних, колективних монографій, авторами яких є провідні професори
та доценти Академії. Необхідно відновити поширену в попередні роки практику
спільних міжкафедральних наукових досліджень, що відбуваються “на стику”
спеціальностей, у тому числі і з вченими кафедр інших вузів України.
3. Необхідно активізувати роботу загальноакадемічного семінару з
актуальних проблем вітчизняної та зарубіжної кооперації під егідою Центру
кооперативних досліджень Академії. Робота у даному напрямі повинна вестися не
тільки у сфері написання статей та проведення “круглих столів”, але й збільшення
кількості фундаментальних прикладних досліджень та написання дисертацій і
монографій із кооперативної тематики.
4. З метою активізації студентської наукової діяльності, що має вагоме
значення для підвищення якості навчального процесу, необхідно: а) посилити
відповідальність керівників студентських наукових робіт за своєчасність та якість їх
виконання; б) реорганізувати роботу Студентського наукового товариства академії
для забезпечення його ефективної роботи та залучення до наукової діяльності
найбільш перспективних студентів із усіх факультетів Академії; в) викладачам
Академії заохочувати найкращих студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі
дипломних робіт, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт,
Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни.
5. Забезпечити максимально широке інформування наукової громадськості
про рейтингові публікації вчених Академії. Для цього слід активніше
використовувати

розміщення

відповідних матеріалів на інтернет-сторінці

Академії.
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5. Міжнародна діяльність
Відділ міжнародних зв’язків і стратегічного розвитку у своїй роботі
керується Комплексною програмою розвитку Львівської комерційної академії
на 2012-2017 рр., рішеннями ректорату та ухвалами вченої Ради академії.
Діяльність відділу передусім спрямована на виконання завдань інтеграції у
міжнародний освітній простір, одним із пріоритетних напрямів якого є
реалізація освітніх проектів, що фінансуються Європейським Союзом,
учасником консорціуму яких є Академія.
На сьогодні є три діючих проекти, а саме:
1) третій рік триває реалізація проекту “Лідерство та управління змінами
у вищій освіті (La MANCHE)” (530621-TEMPUS-1-2012-1-BG-TEMPUS-JPGR
програми TEMPUS IV. У межах проекту на базі академії відбувалися наступні
заходи: проведення тренінгів для студентів, викладачів та персоналу; зустріч
робочої групи всіх українських ВНЗ-учасників проекту та європейських
координаторів (21 квітня 2015 року); національна конференція за результатами
реалізації проекту за участю європейських координаторів, представників
українських вищих навчальних закладів - учасників консорціуму, національних
експертів з питань вищої освіти, керівництва Національного ERASMUS + офісу
в Україні, зарубіжних партнерів та інших зацікавлених осіб (6-7 липня 2015
року).
Загальна мета проекту, яка полягала у сприянні модернізації вищої освіти
з розвитку управлінського потенціалу ВНЗ країн-партнерів і початку тривалого
діалогу про реформи між відповідними зацікавленими групами, досягнута;
2) другий проект – “Розширення освітніх можливостей програми Erasmus
Mundus” (Erasmus Mundus Broadening Educational Oppotunities). У його межах
троє студентів (двоє магістрів і один бакалавр) отримали стипендії на річне
навчання в європейських університетах (Malmö University Швеція, Tallinn
University of Technology Естонія, University of Lodz Польща), один працівник –
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на тримісячне та один викладач на десятимісячне стажування у Польщі
(University of Lodz). Всі витрати покриваються коштами проекту;
3) третій проект – “Формування антикорупційної поведінки та соціальна
відповідальність як механізм протидії корупції”, фінансований зареєстрованою
у Великобританії міжнародною організацією “Інтегрірті Екшн”, основною
діяльністю якої є просвітницька робота, спрямована на втілення норм
сумлінності в життя суспільства і навчання громадян відповідних знань, що
дозволяє їм вимагати сумлінності у своєму соціальному середовищі, що є
превентивним механізмом проти проявів корупції у житті суспільства. В межах
цього проекту передбачається запровадження аналогічної дисципліни для
факультативного вивчення студентами академії. На сьогодні розроблено проект
програми позакредитної дисципліни “Антикорупційна політика” для здобувачів
вищої освіти ступеня магістра всіх спеціальностей.
Протягом звітного періоду на розгляд Європейської комісії подано 5
нових проектів реформованої програми ERASMUS+. Вже відомо, що академія
отримала

фінансування

одного

проекту,

який

стосується

розширення

мобільності викладачів, персоналу та студентів із університетом Дебрецена
(Угорщина). Результати інших проектів з іноземними партнерами (Туреччина,
Литва, Болгарія, Польща) очікуються у кінці 2015 року.
Ще одним досягненням роботи відділу стало підписання угоди з
туристично-відпочинковим та оздоровчо-медичним комплексом “Healt Resort &
Medical SPA Panorama Morska” (Республіка Польща), згідно з якою
двостороннє співробітництво спрямоване на поширення і поглиблення знань,
на ознайомлення з туристично-рекреаційним комплексом Польщі, а також на
набуття практичних і професійних навичок студентами Львівської комерційної
академії.
У відповідності до Програми позакредитної практики 48 студентів
академії відповідних напрямів і спеціальностей (“Міжнародні економічні
відносини”, “Товарознавство і торгівельне підприємництво”, “Готельноресторанна справа”, “Правознавство”, “Облік і аудит”, “Товарознавство та
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комерційна діяльність”, “Товарознавство та експертиза у митній справі”,
“Експертиза товарів і послуг”, “Готельна і ресторанна справа”, “Менеджмент
організацій і адміністрування”) з 30 травня до 31 серпня 2015 року проходили
практику в м. Ярославець. Студенти мали змогу пройти стажування на
зазначеному підприємстві в нових, певною мірою, незвичних і цікавих для себе
умовах, розширити свій світогляд, познайомитися з культурою, побутом і
звичаями місцевого населення.
У стажуваннях за кордоном взяли участь к.е.н., професор, завідувач
кафедри бухгалтерського обліку Бачинський В.І. в Малопольській вищій школі
економічній (м. Тарнов, Республіка Польща), д.е.н., професор, завідувач
кафедри міжнародних економічних відносин Шевчук В.О. в Університеті
“Краківська Політехніка” (м. Краків, Польща), к.фіз-мат.н, доцент кафедри
вищої математики, статистики та економетрії Боднар Р.Д. в Європейському
університеті Віадріна (м. Франкфурт, Німеччина), доцент кафедри міжнародних
економічних відносин Черкас Н.І. в Університеті Редландса (США), старший
викладач кафедри теорії держави і права Мацелюх О. В. в Університеті
Західного Мічігану (США), професор кафедри економіки підприємства, д.е.н.
Іляш О.І. в Університеті інформатики та Центрі Європейських фондів (м.
Лодзь, Польща).
Викладачі кафедри міжнародних економічних відносин доц. Н. Черкас та
проф. М. Флейчук у грудні 2014 року читали курс лекцій із міжнародного
бізнесу “Специфіка ведення підприємницької діяльності в Європейських
країнах (Туреччина, Греція, Італія)” для студентів МВА Університету
Редландса (США).
У звітному періоді на підставі діючих угод продовжено налагоджену
співпрацю між Академією та зарубіжними вищими навчальними закладами,
укладено нові угоди щодо міжнародного співробітництва, зокрема:
–

договір

про

мобільність

з

Білоруським

торгово-економічним

університетом споживчої кооперації, спрямований на розвиток відносин у
галузі науки та науки, що передбачає сприяння обох сторін у забезпеченні
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мобільності студентів і викладачів, реалізації положень Болонської декларації,
підготовці та проведенні спільних міжнародних інноваційних проектів,
конференцій, а також підготовці студентів, перепідготовці та підвищенні
кваліфікації педагогічних кадрів;
– договір про співробітництво з Гомельським торгово-економічним
коледжем (Республіка Білорусь), який має на меті досягнення якісно нового
рівня співробітництва в галузі освіти, науки, обмін досвідом у організаційній,
методичній, інформаційній сферах з ціллю підвищення якості підготовки
висококваліфікованих фахівців, їх адаптації до постійно зростаючих вимог до
професійних знань;
– угода про співпрацю з університетом м. Бидгощ (Республіка Польща),
яка містить дві компоненти: освітню (трансфер освітніх послуг, сумісність
програм підготовки бакалаврів та магістрів за принципом “Подвійний диплом”,
стажування науково-педагогічних працівників, створення сучасного навчальнометодичного забезпечення тощо) та наукову (взаємний обмін інформацією,
створення об’єктів інтелектуальної власності, конкурсна підтримка молодих
вчених та ін.);
– двостороння угода з Єреванським державним університетом про
співпрацю та обмін у галузях гуманітарних і суспільних наук, що передбачає
обмін інформацією, бібліотечними ресурсами, наукові публікації у виданнях
навчальних закладів;
– угода про академічні обміни з Лодзьким університетом (Республіка
Польща), яка сприятиме здійсненню одно- та двосеместрових обмінів
студентами;
– угода про співробітництво в межах програми ERASMUS+ з
Університетом управління у Варні (Республіка Болгарія) та ін.
Також угоди про співпрацю були укладені з Донецьким національним
університетом (м. Вінниця) та Кіровоградським національним технічним
університетом. Досягнуто попередні домовленості щодо підписання угоди про
співпрацю з Економічним університетом м. Вроцлава.
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Відповідно до діючих угод студенти Академії навчалися на магістерських
програмах у навчальних закладах за кордоном, брали участь у семестрових
обмінах

із

Вроцлавським

економічним

університетом

та

іншими

університетами Польщі, в тому числі і за стипендіальною програмою
“Польський Еразмус для України”, активізувалися програми закордонних
стажувань викладачів, молоді вчені та аспіранти отримали стипендії за різними
програмами.

Крім

цього,

науковці

беруть

участь

у

конференціях

і

різноманітних програмах досліджень у Великій Британії, Португалії, Австрії,
Німеччині, Польщі, Білорусі, Румунії, Болгарії, Словаччині тощо.
З метою ширшого залучення до навчання в академії іноземних студентів
в межах академічних обмінів і міжнародних освітніх програм створено базу
навчальних дисциплін, які могли би викладатись англійською мовою і будуть
впроваджуватись у навчальний процес уже в 2016-2017 навчальному році.
За сприяння відділу міжнародних зв’язків і стратегічного розвитку на
партнерських

безоплатних

засадах

здійснюється

обмін

можливостями

публікацій, зокрема праці науковців ЛКА були надруковані у виданнях
Університету “ОВІДІУС” (Румунія), Технологічного університету в Катовіце
(Польща), триває робота щодо підготовки публікацій наукових праць
викладачів у Віснику Єреванського державного університету (Вірменія) та ін.
Традиційно працівниками відділу надавалася допомога викладачам,
студентам і співробітникам академії при оформленні документів, необхідних
для виїзду за кордон у службових справах. Здійснювалися прийом і
обслуговування делегацій із різних навчальних закладів й інституцій України та
зарубіжжя.
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6. Діяльність у гуманітарній сфері та виховання студентів
Формування національної інтелігенції, сприяння збагаченню й оновленню
інтелектуального генофонду нації, виховання її духовної еліти – це мета, що
стоїть на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців. Досягнення
мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до
цієї роботи всього професорсько-викладацького складу академії, адміністрації,
органів студентського самоврядування та громадських об’єднань студентської
молоді.
Система заходів із виховання студентів Академії базувалася на основних
положеннях Закону України “Про вищу освіту”, Концепції національної
системи виховання, Статуту Львівської комерційної академії та Положенні про
студентське самоврядування ЛКА.
Важливими завданнями педагогічного колективу академії є формування
зі студента конкурентоспроможної особи, створення умов для самовизначення,
самовиховання та самореалізації особистості – носія не тільки особистісних,
сімейних, а й етнонаціональних, полікультурних, толерантних, громадянських,
загальнолюдських цінностей.
Питання, пов’язані з проведенням організаційно-виховної роботи,
постійно виносилися на розгляд вченої ради академії, вченої ради Інституту
економіки і фінансів, вчених рад факультетів. На цих засіданнях періодично
звітували заступники деканів із організаційно-виховної роботи, завідувачі
кафедр та куратори академічних груп.
Виховна робота кураторами здійснювалася відповідно до Положення про
куратора індивідуального навчального плану студента. На початку навчального
року куратори ознайомили студентів першого курсу з Правилами внутрішнього
трудового розпорядку у студентських гуртожитках, провели інструктаж з
питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, співбесіди на предмет
дотримання правил дорожнього руху, профілактики захворювань на грип, кір та
інші

інфекційні

захворювання,

ознайомили

студентів

із

правилами

користування бібліотекою. Разом із студентами куратори обговорювали
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проблеми навчально-виховної, наукової та організаційно-культурної роботи,
допомагали

студентам

у виборі

дисциплін

у межах

індивідуального

навчального плану, аналізували поточну успішність, підсумки атестації та
відвідування студентами занять. Важлива ділянка виховної роботи куратора –
сприяння набуття студентами навичок самостійної та наукової роботи, вміння
опрацьовувати наукові джерела, виступати з науковими доповідями, проявляти
лідерські здібності, що забезпечує формування професіоналізму.
Проте слід зазначити, що робота інститутів, факультетів, кафедр і,
зокрема, ректорату з кураторами є недостатньою. На цю відповідальну посаду
не завжди призначаються найдосвідченіші викладачі. Так, в Інституті
економіки

та фінансів кураторами

працюють

проф.

П. Куцик,

проф.

С. Гринкевич; на товарознавчо-комерційному факультеті – проф. М. Беднарчук,
проф. Б. Яцишин; на факультеті міжнародних економічних відносин – проф.
Б. Семак, проф. Л. Яремко і проф. Л. Ноздріна. На юридичному факультеті
серед кураторів професорів немає. Отже, зі 33 штатних професорів посаду
куратора обіймає всього 6; із 28 завідувачів кафедр – лише один – проф.
С. Гринкевич, а з 3-х деканів і директорів інститутів – доц. Т. Герасименко.
Основні завдання професійного виховання – всебічний розвиток і
збереження кращих традицій Академії, виховання у студентів уявлень про
престижність обраної професії, свідомого ставлення до навчальної праці,
потреби й умінь трудитися, створення умов для самореалізації, саморозвитку
студентів.
Великий досвід у галузі професійного виховання набули в Інституті
економіки та фінансів. Так, 22 жовтня 2014 року там відбулося засідання
круглого столу на тему “Стан та перспективи біржового ринку в Україні” за
участю директора Львівського відділення аграрної біржі Г. Кущак. У листопаді
2014 року кафедрою банківської справи спільно з ПАТ “Кредобанк” для
студентів напряму підготовки “Фінанси та кредит” і спеціальності “Банківська
справа” проведено інноваційне практичне заняття з операційної діяльності
банку на базі Центральної філії та відділення № 10. Метою заходу було
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практичне ознайомлення студентів Інституту з різноманітними аспектами
діяльності банку.
3 грудня 2014 року в актовій залі академії відбулося святкування Дня
спеціальностей Інституту економіки та фінансів, на якому виступили ректор
академії проф. П. Куцик, директор Інститут доц. Т. Герасименко, завідувачі
кафедрами,

запрошені

гості.

Впродовж

вечора

студенти

розповідали,

показували та доводили всім, що їхня спеціальність є найкращою та
найважливішою на ринку праці.
5-7 грудня відбулася шоста Молодіжна школа управління за підтримки
дискусійного клубу “Коло”, “Об'єднання “Самопоміч” та студентської ради
Львова, де взяли участь студенти чотирьох провідних львівських вишів, у тому
числі студенти Інституту. За підсумками роботи школи слухачам видано
сертифікати про закінчення Молодіжної школи управління. 15-21 лютого 2015
р. студенти напряму підготовки “Облік і аудит” Маргарита Петренко та Тарас
Должанський

спільно

зі

студентами

Житомирського

державного

технологічного університету здійснили подорож Польщею та Чехією, де
відвідали провідні виробничі підприємства, фабрики та окремі університети.
17 березня 2015 року в Академії відбулася презентація проекту для
талановитої молоді “Реалізуй себе у владі” начальником відділу комунікації з
громадськістю Львівської обласної державної адміністрації С. Безушком. Під
час презентації проекту останній відзначив, що його учасники матимуть
можливість пройти стажування у структурних підрозділах ОДА, взяти участь у
спеціалізованих тренінгах, зустрічах із високопосадовцями, політиками,
лідерами громадськості.
16 квітня в Головному управлінні Державної фіскальної служби у
Львівській області для студентів 1-4 курсів усіх напрямів підготовки Інституту
економіки та фінансів відбувся “День відкритих дверей”, де вони мали змогу
спілкуватися з фахівцями відомства, ознайомитися зі структурою ДФС та
останніми змінами податкового законодавства. Організатор заходу – заступник
директора Інституту доц. кафедри аудиту Р. Бойко.
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У квітні 2015 року в Академії проведено щорічний захід “День кар’єри”,
у межах якого випускники та студенти – старшокурсники мали можливість
поспілкуватися з роботодавцями – колишніми випускниками вузу, взяти участь
у конкурсах на отримання роботи або пройти співбесіду. 15 квітня студенти 3-4
курсів всіх напрямів підготовки Інституту відвідали науково-практичний
семінар на тему “Податкове законодавство: реалії, проблеми та перспективи”,
за участю консультанта з питань податкового законодавства, старшого
викладача кафедри аудиту Р. Крохти.
21 травня 2015 р. в Академії відбулася Підсумкова конференція за
результатами обласної учнівської Інтернет-олімпіади з основ економіки серед
учнів 10-11 класів Львівщини. Захід організовано кафедрою економіки
підприємства спільно з Департаментом освіти та науки Львівської обласної
державної адміністрації, відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські
Інтернет-олімпіади.
Студенти юридичного факультету під керівництвом декана юридичного
факультету доц. О. Котухи, викладача кафедри господарського права та
процесу С. Граб та за сприянням випускника факультету С. Лаби 6-7 жовтня
2014 року відвідали Франківський районний суд м. Львова та ознайомилися з
його роботою. У межах святкування Дня юриста викладачами кафедр 7 жовтня
були організовані та проведені зустрічі студентів із працівниками судових,
правоохоронних органів, випускниками та представниками різних сфер
юриспруденції. Викладачі кафедр юридичного факультету Я. Музика, С. Граб
та Б. Стецик організували відвідання студентами 4-го курсу Львівської
виправної колонії № 48. Вони мали змогу побачити житлові дільниці та
ознайомилися з умовами проживання засуджених. Студенти відвідали
навчальний центр, що функціонує при колонії, в якому засуджені мають змогу
навчатися та здобувати виробничу спеціальність, а також оглянули виробничу
дільницю та приміщення їдальні.
Кафедри юридичного факультету спільно з відділом міжнародних зв'язків
і стратегічного розвитку та представниками Головного управління освіти 23
66

жовтня 2014 року взяли участь у семінарі з питань реалізації міжнародного
проекту “Ла Манш”; 5 листопада кафедра теорії держави та права провела
круглий стіл “Актуальні проблеми адміністративного права України”. У його
роботі взяли участь проф. І. Вдовичин, доц. Ю. Фігель, ас. М. Ясінська та
студенти 2-го курсу; 18 листопада доц. Б. Ратушна разом зі студентами
відвідали апеляційний суд Львівської області, побували на декількох його
засіданнях з розгляду цивільних прав. 2 грудня був організований круглий стіл
на тему “Проблеми та перспективи участі прокурора у цивільному процесі у
світлі нового Закону України “Про прокуратуру”, а 5-7 грудня 2014 року
студенти юридичного факультету взяли участь у міжнародній Школі
управління, відвідали цікаві тренінги, навчилися працювати як у команді, так і
самостійно.
Цікавим був брейн-ринг із кримінального процесу між двома групами
третього курсу, який 27 березня 2015 року організувала доц. М. Олашин. 1
квітня 2015 року доц. кафедри цивільного права та процесу О. Чабан
організувала зустріч із заступником начальника міського відділу державної
реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Львівського міського
управління юстиції Т. Коржем. Останній провів відкриту лекцію для студентів
3 курсу на тему “Практика застосування сімейного законодавства органом
державної реєстрації актів цивільного стану”. 20 квітня ст. викл. кафедри
господарського права та процесу С. Попадюк та ст. викл. С. Граб організували
зустріч студентів 4 курсу з суддею господарського суду Львівської області
Т. Фартушком, який виступив із лекцією на тему “Порядок розгляду
господарських спорів у суді першої інстанції”. Останній звернув увагу
студентів на процедуру відводу судді та процесуальні наслідки цього.
За сприянням завідувача кафедри кримінального права та процесу проф.
Б. Щура студенти 2 курсу 27 квітня 2015 року ознайомилися з роботою
Личаківського районного суду м. Львова. Екскурсію провів керівник апарату
суду, випускник юридичного факультету Т. Гвоздь. Студенти оглянули зали
судових засідань, ознайомилися з роботою канцелярії та поспілкувалися з
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Головою суду С. Гиричем. 5 травня була проведена зустріч студентів другого та
третього курсів з проф. З. Ромовською на тему “Практика застосування
цивільного та сімейного законодавства в Україні”. 13 травня організовано
круглий стіл, в якому взяла участь випускниця юридичного факультету
практикуючий адвокат О. Гута, а 15 травня студенти за участю викладачів
кафедри кримінального права та процесу доц. З. Гладуна та доц. М. Олашин
зустрілися з керівником Львівського центру юридичного захисту, адвокатом
О. Атаманюком. Студенти дізналися про особливості надання правової
допомоги юридичним центром, ознайомилися з практичною роботою адвоката.
4

червня

між

університетом

Львівською

економіки

і

комерційною
торгівлі

академією

вперше

було

та

Полтавським

проведено

он-лайн

конференцію на тему “Традиції та інновації розвитку приватного права в
Україні: освітній вимір”. У конференції взяли участь викладачі та студенти
названих навчальних закладів.
Студенти спеціальності “Товарознавство та експертиза в митній справі”
12 листопада 2014 року відвідали митний пост “Львів аеропорт” Львівської
митниці фіскальної служби України. 14 листопада кафедра харчових технологій
та готельно-ресторанного бізнесу спільно з Західною Шеф-групою поварів
(WEST CHEF GROUP) провели майстер-клас румунської кухні. 1 грудня 2014 р.
у стінах товарознавчо-комерційного факультету відбулася презентація проекту
від Львівської міської ради “Lviv Young Project”, який дає можливість одержати
перший професійний досвід для студента, застосувати навики та знання. 3 грудня
викладачі та студенти товарознавчо-комерційного факультету за сприяння
керівника відділу по роботі з персоналом ТОВ “Епіцентр К” Л. Жиленко відвідали
з екскурсією ТОВ “Писанка”, що виготовляє ковані вироби широкого
асортименту, а 16 грудня тією ж Л. Жиленко проведено майстер-клас
“Професійне спілкування по телефону”.
В травні 2015 р. у межах святкування Дня товарознавчо-комерційного
факультету студентським урядом спільно з деканатом проведено ряд цікавих
заходів, серед яких особливе місце зайняли науково-практична конференція,
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конкурс стінгазет та акція “День ласуна”, організовані студентами напряму
підготовки “Готельно-ресторанна справа”. Студенти факультету взяли участь у
3-й Міжвузівській студентській науково-практичній конференції “Розвиток
індустрії гостинності в умовах глобалізаційних процесів: економічні та
фінансові аспекти”.
7-13 вересня 2014 року студенти академії Р. Ткачук (напрям підготовки
“Облік і аудит”) та Я. Умриш (напрям підготовки “Міжнародні економічні
відносини”)

взяли

участь

у

тренінгу

“Молоді

академічні

лідери”,

організованому в межах проекту “TEMPUSIV” “Лідерство та управління
змінами у вищій освіті” на базі міжнародного університетського коледжу в
м. Добріч, Болгарія.
Виховна
керівництвом

робота
доц.

кафедри

Н. Ковалик,

іноземних

мов,

відрізняється

яка

проводиться

різноманітністю,

під

творчим

підходом. Багато заходів спрямовані на те, щоб студенти випробували свої
можливості у різних ситуаціях (виступи та дебати англійською мовою,
тренінги, співбесіди тощо) або збагатилися культурою іноземних країн. Це,
зокрема, перегляд культурно-пізнавального фільму про м. Прагу з подальшим
обговоренням з метою ознайомлення студентів із культурною спадщиною
столиці Чеської Республіки (викладач С. Кость); тренінг із міцного та тривалого
запам'ятовування та його впливу на вивчення матеріалу іноземною мовою (доц.
Д. Дубравська); тематичне заняття на тему “Як справити позитивне враження
на успішного працедавця” з метою вдосконалення мовної поведінки студентів
та навчання ораторській майстерності (доц. Н. Ковалик); відеоперегляд
навчального англомовного фільму “У пошуках щастя” (доц. О. Ванівська);
тематична бесіда на тему “Вплив новітніх технологій на процес навчання у
вищій школі” (ст. викладач Н. Лямзіна).
Головними домінантами національно-патріотичного виховання студентів
після Революції Гідності та викликаних нею суспільно-політичних змін є
формування у них ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самого
себе, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції,
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національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання
працювати задля розвитку держави, готовності її захищати. Форми і методи
виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях
національної та світової педагогіки й психології. Освітньо-просвітницьку
роботу в академії вважають чи не єдиним засобом збереження та відтворення
національної культури.
Національно-патріотичне виховання в академії формується на лекціях і
практичних заняттях із історії становлення державності, українського козацтва,
героїки визвольного руху, досягнення у галузях політики, освіти, науки,
культури і спорту. Протягом останніх років в академії проводилися
літературно-мистецькі вечори, присвячені 155-річчю від дня народження Івана
Франка, 140-річчю від дня народження Лесі Українки та Василя Стефаника,
200-річчю від дня народження Маркіяна Шашкевича і Тараса Шевченка,
заходи, присвячені Чорнобильській трагедії та пам’яті жертв Голодомору 19321933 років, Міжнародному дню кооперації. Успішно проведено тематичний
вечір патріотичної поезії та популярних стрілецьких пісень, присвячений 100річчю Січового Стрілецтва, круглий стіл “Перспективи європейської інтеграції
України”; лекцію “Українська мова – мова великої європейської нації”.
10 жовтня 2014 року в академії відзначили 71-річницю створення УПА. У
листопаді кафедра економічної теорії провела теоретичний семінар на тему
“Українська національна ідея”. 23 жовтня кафедра історії і політології –
круглий стіл на тему “Парламентські вибори України 2014: огляд студентів”; 20
листопада провела зустріч учасників Майдану зі студентами академії, з нагоди
відзначення річниці Революції Гідності; 15 березня 2015 року – екскурсію у
музей “Тюрма на Лонцького”.
8 травня 2015 року в навчальному закладі вшановано пам’ять загиблих у
Другій світовій війні.
Протягом навчального року студенти та викладачі зустрілися з відомим
українським політичним діячем І. Васюником, надзвичайним і уповноваженим
послом України в Польщі (екс-міністром закордонних справ України)
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А. Дещицею, заступником міністра закордонних справ України Д. Лубківським,
народними

депутатами

України

І. Балогою,

О.

Герегою,

А.

Дирівим,

В. Галасюком, О. Березюком, О. Юринець, а також співвласником національної
Компанії “Епіцентр К” – політичним діячем Г. Герегою.
У навчальному процесі національно-патріотичне виховання студентів
забезпечується викладанням дисциплін, що спрямовані на розвиток та
виховання національного патріотичного духу, виховання громадянської позиції
й національної гідності. Особливе значення тут відіграють такі дисципліни, як
історія України, історія української культури, українська мова, етика, естетика,
політологія, соціологія, юридична деонтологія.
Питання національно-патріотичного виховання студентів та способи його
покращення систематично обговорювалися на засіданнях кафедр, де викладачі
вносили пропозиції з метою вдосконалення організаційно-виховної роботи.
Вони спрямовані на поглиблення знань вітчизняної історії, культури, мистецтва
та цінностей

народу України;

проявлення

у студентів особистісного

патріотичного ставлення до Батьківщини; зростання добровільної участі у
патріотично спрямованій діяльності, зорієнтованій на збереження та збагачення
духовних і матеріальних надбань народу України. Проте слід зазначити, що не
всі студенти відвідують названі заходи, не всі характеризуються справжньою
патріотичністю, високою духовністю. Невеликим у багатьох є інтерес до
класичної української літератури, класичної музики, театру, вітчизняної історії.
Гостро постає питання мовної, політичної та правової культури, низької
соціальної активності та моральної відповідальності за свої дії.
Сучасний розвиток України особливо потребує від нас здійснення
системних заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді,
зокрема з огляду на загрозу державної незалежності України та територіальної
цілісності, руйнівної суспільно-політичної ситуації.
Організація

виховної

роботи

в

академії

потребує

постійного

вдосконалення, пошуку нових форм впливу на студентів, відпрацювання нових
методик. Разом з тим, намагаємося активізувати традиційні види діяльності,
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збереження досягнень минулого. Надзвичайно важливе завдання деканатів і
кафедр, органів студентського самоврядування полягає у створенні належних
умов для розвитку та задоволення культурних потреб студентів, для їх
самореалізації. Випускники академії мають бути не просто знаючими
спеціалістами, а й людьми творчими, духовно багатими з демократичним
світобаченням.
Традиційно в академії широко відзначаються Шевченківські дні. 4
березня 2015 року студенти товарознавчо-комерційного факультету взяли
участь у конкурсі на краще виконання творів Тараса Шевченка. 6 березня
студентською радою факультету було організовано декламування викладачами
та студентами факультету творів Т. Г. Шевченка з наступним записом на
відеоролик. 7 березня у Львові пройшла акція “Ланцюг Кобзаря”, в якій
активну участь взяли студенти академії.
16 березня в актовій залі відбувся літературно-мистецький вечір,
присвячений 201-ій річниці від дня народження Т. Шевченка за участю
лауреата

Національної

премії

імені

Тараса

Шевченка

поета

Романа

Лубківського. Останній зупинився на ролі творчості Кобзаря у політичному
відродженні

українського

суспільства

та

становленні

сучасної

нації.

Продовжилася урочиста академія святковим концертом за участю артистів
Альбіни

Сотник,

Олександра

Норчука,

заслуженого

артиста

України

Володимира Кудовби, народної капели бандуристок “Галичанка”, народної
хорової капели “Мрія” та студентів академії. 19 березня викладачами кафедри
філософії та культури проведено студентську науково-теоретичну конференцію
на тему “Філософський світогляд Т. Шевченка і сучасність”.
Важливе місце у виховній роботі продовжує займати відвідування
студентами закладів культури, історії, релігії, зокрема відвідування вистав у
Львівському

академічному

драматичному

театрі

ім. М. Заньковецької,

національного парку “Знесіння”, храму святих апостолів Петра й Павла
(колишній костел Петра й Павла ордену Єзуїтів, у народі – Костел Єзуїтів),
музею зброї “Арсенал”, проведення екскурсії історичною частиною міста
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Львова. Так, 8 вересня 2014 року студенти 2-го і 3-го курсів відвідали виставку
творів М. Біласа “Гобелени. Пастелі. Ляльки” у Національному музеї імені
Андрея Шептицького. 12 вересня куратором 493 гр. ст. викл. Б. Скибіцьким
проведено екскурсію в музей народної архітектури і побуту “Шевченківський
гай”. 16 листопада під керівництвом викладачів кафедри історії і політології
доц. О. Кендус та Ю. Михальського студенти 1-го курсу оглянули виставку
“Українська архітектура в акварелях Олени Кульчицької”. 25 листопада
викладачами кафедри філософії та культури проведено екскурсії для студентів
1-го

і

2-го

курсів

в

історико-меморіальний

музей

імені

Соломії

Крушельницької. 28 листопада студентами 1-го курсу, в супроводі куратора,
викладача кафедри теорії держави і права М. Ясінської, проведено екскурсію до
Львівського меморіально-літературного музею ім. І. Франка. У лютому-березні
2015 року за ініціативи деканату та кураторів індивідуальних навчальних
планів проведено екскурсії студентів 1-2 курсів у Львівський історичний музей,
Львівську картинну галерею та визначні історичні місця центральної частини
міста Львова. 29 квітня доц. Я. Музика та ст. викл. С. Граб організували для
студентів 3 і 4 курсів юридичного факультету науково-пізнавальну екскурсію у
Львівську національну наукову бібліотеку України імені В. Стефаника.
Поважне місце у виховному процесі в академії займає література і
мистецтво. Так, у вересні-жовтні 2014 року студенти 1-го курсу відвідали музеї
М. Грушевського та І. Франка, вистави театру ім. М. Заньковецької: “Криза”,
“Сватання на Гончарівці”, “Небилиці про Івана, знайдені в мальованій скрині з
написами”. 18 вересня студенти 193 гр. відвідали концерт із нагоди 20-річчя
заснування мистецького колективу “Віртуози Львова”, а 26 вересня студенти 2-го
курсу юридичного факультету – виставу за твором А. Осецької “Смак до
черешень”

(камерна

сцена

Національного

академічного

українського

драматичного театру ім. М. Заньковецької).
Студенти факультету міжнародних економічних відносин взяли участь у
фестивалі сучасного польського кіно “Під Високим Замком” (викладач
В. Стадник), відвідали щорічний фестиваль “Французька весна”, в межах якого
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послухали концерт барокової музики (Н. Демчук).
3

квітня

українського

студенти
гімну”,

першого курсу відвідали

присвячену

200-річчю

від

виставку
дня

“Творець

народження

М. Вербицького (доц. В. Лисак, доц. І. Козій); студенти другого курсу
переглянули й обговорили комедію “Весела корчма” за мотивами ШоломАлейхема у Львівському академічному театрі “Воскресіння”, а також прем'єрну
виставу Л. Хенсберрі “Знак у вікні” (доц. В. Лисак).
22 березня 2015 року в актовій залі академії відбувся святковий
ювілейний концерт лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та
фестивалів народної капели бандуристок “Галичанка” Львівської комерційної
академії, приурочений 55-річчю творчої діяльності колективу.
Історія “Галичанки” – це яскраві сторінки, що розповідають про славні
творчі традиції, які пропагують українську народну пісню та музичний символ
України – бандуру. В творчому доробку колективу різноманітні тематичні
програми, програми української народної та духовної музики, зарубіжна
класика, авторські твори сучасних українських композиторів. Своєрідна манера
співу, в основі якої класичний вокал, художня інтерпретація, фактурно-виразне
звучання, забезпечують капелі успіх і прихильність шанувальників.
На

концерті

прозвучали

відомі

твори:

український

старовинний

лірницький кант в обробці Д. Котка “Через поле широкеє” (солістка
М. Медвецька); слова М. Колісецького, музика В. Хозанова, аранжування
І. Свентах “Ромчику, ромашко”; слова і музика Р. Купчинського “Лети, моя
думо”; слова Б. Стельмаха, музика П. Майбороди “Елегія”, виконав секстет
капели; слова і музика Цісарем Габбарайна “Човен”, партію скрипки виконував
Анатолій Будік; слова і музика М. Лаврика “Плач чайки”; слова народні, музика
Я. Нудика “В чужині”; слова Т. Шевченка, аранжування М. Медвецької “Сонце
гріє”; слова І. Поклада, музика Ю. Рибчинського “Чарівна скрипка”; музика
Г. Матвіїва “Блюз нічного причалу”, виконало тріо капели; слова А. Малишка,
музика Є. Козака “Пісня вечорова”, виконав октет капели; слова і музика І.
Івасюка “Пісня буде поміж нас” – виконувала капела; українська народна пісня
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“Іванку, Іванку”, партію ударних виконував Тарас Лозан; слова і музика
М. Золотухи “Розспівались солов’ї”, під час якого танго виконували: Христина
Долайчук, Мілена Вереснюк, Ростислав Бохінський та Віталій Поважний;
лемківська народна пісня “Янчик”; слова М. Костецького, музика О. Мідик
“Розквітнув сад”; обробка О. Грицишина “Не стій, вербо, над водою”, соло
виконували: Сергій Кутепов (тенор), Наталія Грициняк (сопрано), партію
флейти виконала Надія Костюк; словацька народна пісня “Анічка-душечка”,
соло тенора та... справжнісінької коси виконав Сергій Кутепов; слова
П. Половка, музика В. Брони “Україно, ти моя молитва”, солісти Лілія
Федоричка та Ярина Патинок.
У Світлий тиждень Христового Воскресіння хорова капела “Мрія”
Львівської комерційної академії відсвяткувала свій ювілей – 30 років на
співочій сцені. Творчий колектив створив славну сторінку літопису музичної
культури в Галичині, Україні та за кордоном. Упродовж усіх мистецьких
виступів капела виконала понад триста творів української та зарубіжної хорової
класики, велику кількість обробок українських народних пісень і пісень народів
світу. Витончений спів, креативний пошук різних форм та методів роботи з
метою досягнення майстерного відтворення шедеврів хорової музики принесли
“Мрії” справжню славу та визнання. На концерті прозвучали твори:
М. Толстякова “Воскресеніє Христово”; І. Соневицького, обр. Р. Демчишина
“Під Твою милість”; О. Львова “Вечері Твоєї тайної”; П. Чайковського,
транскрипція
В. Кудовба);

Р. Демчишина
Г. Гембера,

сл.

“Сонце

заходить”

Т. Шевченка

(солісти

“Вітер

з

А. Чучман

гаєм

та

розмовляє”;

Б. Лятошинського, сл. Т. Шевченка “Тече вода в синє море”; В. Матюка,
обробка для хору Ф. Колесси, сл. М. Шашкевича, “Веснівка”; К. Проснака
“Море”. Зворушливе звучання, з унікальними тембральними барвами,
осмислений спів несуть радість Воскресіння, Щастя і Любові. Також
прозвучали глибоко національні шедеври українства, колись “репресовані”
твори, які славили працю і велич українського народу. Велично, на повен голос,
пролунала українська стрілецька народна пісня в обробці Б. Дерев’янка “Повіяв
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вітер степовий”; задумливо лірично лилася суто жіноча народна пісня в обробці
того ж автора “Ой гиля, гиля, гусоньки, на став”. Хорова капела на такий
поважний ювілей обрала також оптимістичні сюжетні твори, які зазвучали
всіма барвами голосу і музики: О. Кошиця “На вулиці скрипка грає”;
А. Кушніренка “Шість загадок” (солісти А. Чучман та В. Кудовба); О. Яківчука
“Щедрівка”; І. Недільського “Засяло сонце золоте”; композитора Ф. Колесси на
сл. Т. Шевченка “Якби мені черевики” та ін.
На адресу ювілярів надійшли найщиріші привітання з усіх теренів нашої
держави, від професіоналів та аматорів, творчих колективів та офіційних осіб. З
річницею

“Мрію”

привітали:

Голова

правління

Укоопспілки

Ілля

Гороховський; Голова Наукового товариства ім. Шевченка, директор Інституту
прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
Роман Кушнір; заступник голови Львівської обласної держадміністрації Юрій
Підлісний вручив грамоту ЛОДА за підписом голови Олега Синютки, а міський
голова Андрій Садовий відзначив хорову капелу дипломом; Голова бюджетної
комісії Львівської обласної ради Ярослав Качмарик вручив грамоту Львівської
обласної ради. Також вітання надійшли від Хорста Крамера, президента хору
“Германія” (Фюрстенберг, Одер, Німеччина, 1985); президента хорової капели
“Гурнік” із польського міста Люблін Пьотра Стшелєцкого. На завершення
творчого звіту хорової капели “Мрія” та з нагоди зрілого ювілею ректор
академії, професор Петро Куцик щиро привітав колектив та побажав натхнення,
добра і професійного співу на сценах України та світу.
В Академії активно діє студентське капеланство, яке носить назву
“Спільнота академічного душпастирства Львівської комерційної академії”. 16
вересня 2014 року центр студентського капеланства на подвір'ї храму
св. О. Зарицького організував зустріч учасників табору “Канікули з Богом
2014”, в якому щороку беруть участь студенти академії. 17 вересня у Каплиці
гуртожитку № 3 урочисто молилися Божественну Літургію, присвячену
початку нового навчального року; 18 вересня в приміщенні академії відбулася
зустріч-знайомство капелана ЛКА о. Романа Довганя зі студентами 1-го курсу
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юридичного факультету.
28 вересня з ініціативи Центру студентського капеланства відбулася
велопроща до відпустового місця Львівської архиєпархії в с. Страдч, де
знаходяться мощі блаженних: священномученика Миколая Кондрата та дяка
Володимира Прийми. У велопрощі взяло участь близько сорока учасників із
різних вишів м. Львова, зокрема і Львівської комерційної академії.
Велопаломництво

розпочалося

зі

спільної

Божественної

Літургії

у

Гарнізонному храмі св. апостолів Петра і Павла. Дорогою прочани молилися за
мир в Україні. В с. Страдч студентська молодь поклонилася мощам блаженних,
що зберігаються у парафіяльному храмі, взяла участь у Хресній дорозі,
приступила до святої тайни Сповіді, досліджувала печери. 15 жовтня в Каплиці
гуртожитку № 3 відбулося святкування з нагоди шостої річниці відкриття та
освячення Каплиці. Розпочалося свято Божественною Літургією, на якій
молилися і дякували Богу за всі Його дари та за тих, хто був причетний до того,
щоб ця святиня постала. Святкування завершилося поїздкою на вечірній
Високий замок, де разом заспівали гімн України.
7 листопада 2014 року академія відзначала 197-у річницю від дня
заснування навчального закладу. Урочистості розпочалися Літургією у Храмі
Святої Трійці, де присутні молилися за мир в Україні, за здоров’я
професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Академії, яку
провели капелан о. Роман та настоятель храму Святої Трійці о. Степан.
17 листопада у День студента з ініціативи Центру студентського
капеланства, у сесійній залі Львівської міської ради, студенти та викладачі
львівських університетів зустрілися з Митрополитом Львівським УГКЦ о. Ігорем.
Під час розмови в академічному середовищі Митрополит порушив низку
проблем, таких як корупція, проблема морального вибору в житті молодої
людини, почуття відповідальності за ситуацію в українському суспільстві.
Владика Ігор закликав студентів не бути байдужими і не боятися відстоювати
правду “Веслуйте проти течії остогидлого життя! Серед вас є багато мужніх і
непохитних осіб. Закликаю довіритися Богові і провадити доброчесне життя,
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боротися з поганими гріховними звичками, не потурати злу”. 22 листопада 2014
р. студенти та викладачі вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років.
Студентський капелан о. Роман Довгань відправив панахиду по невинно
убієнним.
З 9-10 січня 2015 року молодіжний вертеп театру “САД”, який був
заснований 27 листопада 2014 року студентами вузів Львова, зокрема й
Академії, подолав близько 500 км із Різдвяною програмою “Від Романа до
Йордана”. Молодь завітала з колядою до Блаженнішого Святослава - Глави
Української Греко-Католицької Церкви, Блаженнішого Любомира, відвідала
єпископа Томаса - Апостольського Нунція Римо-Католицької Церкви в Україні,
сестер Пресвятої Родини, ставила вертеп для парафіян та мирян у містах
Фастові, Василькові, Ірпені. Під час різдвяних свят театр здійснив волонтерську
поїздку центральними і східними областями України, відвідавши парафії,
школи, сиротинці, воєнні госпіталі, місця позбавлення волі неповнолітніх
ув'язнених із “Андріївськими вечорницями” та “Вертепом”.
З 13-15 березня Центром студентського капеланства УГКЦ у приміщенні
Митрополчої Вищої Духовної Семінарії Св. Йосифа (РКЦ) були організовані
Великопосні реколекції для студентів львівських вузів. У заходах взяли участь
студенти Академії.
29 квітня волонтери Центру студентського капеланства разом із
волонтерами Центру опіки сиріт відвідали Будинок дитини № 1 для дітей з
ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки (вул.
Комаринця). Студенти разом із дітьми розмальовували картини, проводили
різні тренінги. “Ці діти ще дуже маленькі, їм всього по чотири-п’ять рочків.
Вони як ніхто інший потребують тепла й уваги. Їм не потрібні дорогі іграшки
або якісь подарунки. Все, що їм потрібно, – це трохи вашого часу, який ви би
провели разом із ними”, – розповідала Даша Щербак, студентка Львівської
комерційної академії.
У 2014-2015 навчальному році вагомими були благодійність і заходи
викладачів і студентів академії, зокрема у наданні допомоги Українській армії.
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Академія закупила медикаменти, за що отримала лист-подяку від Ініціативи
громадських організацій “Допомога армії України”. Зібрано кошти для
лікування бійця АТО С. Товстика. 29 жовтня та 11 листопада 2014 року
студенти товарознавчо-комерційного факультету організували акцію зі здачі
крові у хірургічному відділенні Центру заготівлі крові Військово-медичного
клінічного центру Західного регіону.
В межах святкування 197-річниці з Дня заснування Академії 7 листопада
2014 року був організований та проведений благодійний ярмарок, на якому
студенти пропонували покупцям власноруч виготовлені сувеніри, мистецькі та
кондитерські вироби. Виручені кошти (понад двадцять тис. гривень) передано
на лікування бійця АТО Василя Пелиша. У березні колективом викладачів і
студентів академії було зібрано кошти та придбано спеціальні засоби для
потреб Української армії.
1 грудня 2014 року студенти товарознавчо-комерційного факультету
взяли участь у благодійній акції, ініційованій Студентською радою Львова, що
відбулася на площі Ринок. Флешмоб розгорнувся на підтримку Міжнародного
дня боротьби зі СНІДом.
23 грудня 2014 року делегація Академії спільно з учнями Львівської
середньої спеціалізованої загальноосвітньої школи № 5 імені Іванни та Іллі
Кокорудзів і представниками Компанії “Епіцентр К” завітала до учнів школи
інтернату міста Турка в межах благодійної акції “Подаруй дитині свято” з
нагоди дня Святого Миколая і вручила їм подарунки.
Під керівництвом студентського капелана о. Романа Довганя, за участю
студентів семінаристів Українського католицького університету та студентів
ІЕФ Львівської комерційної академії протягом року здійснювалися щотижневі
(кожного вівторка) відвідини дітей-сиріт, хворих дітей у 8-й міській лікарні.
Студенти

систематично

відвідують

лікарні,

сиротинці,

будинки

пристарілих; допомагають в організації заходів для дітей-сиріт, що у місті
Львові та за його межами. 2015 року вони взяли участь у проведенні великодніх
гаївок у Шевченківському гаї “Святкуймо воскресіння разом” для дітей-сиріт.
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Важливе місце у системі виховання студентів належить фізичному
вихованню та спорту. Щороку відповідна кафедра разом із спортивним клубом
проводить Спартакіаду, присвячену дню Академії. У 2014 році Спартакіада
проводилася з таких видів спорту: армрестлінгу, линви, естафети, міні-футболу
та волейболу (табл. 6.1).
Таблиця 6.1
Результати спортивних змагань серед студентів
Львівської комерційної академії
Місце
І
ІІ
ІІІ
ІV
І
ІІ
ІІІ
ІV
І
ІІ
ІІІ
ІV
І
ІІ
ІІІ
ІV
І
ІІ
ІІІ
ІV
І
ІІ
ІІІ
ІV

Армрестлінг
Інститут/факультет
ТКФ
ІЕіФ
МЕВ
ЮФ
Линва
ТКФ
ЮФ
МЕВ
ІЕіФ
Міні-футбол
ТКФ
МЕВ
ІЕіФ
ЮФ
Естафета
ІЕіФ
МЕВ
ТКФ
ЮФ
Волейбол
ТКФ
МЕВ
ІЕіФ
ЮФ
Підсумковий протокол Спартакіади
ТКФ
МЕВ
ІЕіФ
ЮФ

Очки
410
370
310
240
410
370
310
240
410
370
310
240
410
370
310
240
410
370
310
240
1950
1730
1570
1400

Збірні команди Академії брали активну участь із різних видів спорту в
“Універсіаді Львівщини - 2014” та завоювали 5-е загальнокомандне місце (табл.
6.2).
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Таблиця 6.2
Результати спортивних змагань серед ВНЗ Львівщини
Місце
І
ІІ
ІІІ
ІV
V

Назва навчального закладу
Львівський державний
університет фізичної культури
Національний університет
“Львівська політехніка”
Львівський Національний
медичний університет
Національний університет
ім. І. Франка
Львівська комерційна академія

Очки
14425
13418
12370
10786
4252

Призові місця у складній боротьбі посіли команди з таких видів спорту:
футбол (Пшибила Степан – 542 гр. гравець команди ФК “Волинь”, м. Луцьк,
Виздрик Назар – 362 гр., кандидат юніорської збірної України, призер
Чемпіонату України з футболу серед команд U-19, тренер доц. Блащак І. М.);
армспорт (у складі: Годованюк Євген – 612 гр., Чопик Олег – 243 гр., Тріль
Андрій – 462 гр., тренер ст. викладач Кріпчак В. В.); легка атлетика (Годованюк
Євген – 612 гр., тренери ст. викладачі Завійська В. М. і Лукасевич Л. В.).
Вдало виступили команди академії з футзалу (тренер доц. Блащак І. М.);
настільного тенісу (тренер ст. викладач Холявко Ю. С.); баскетболу (тренер ст.
викладач Наявко І. І.) та волейболу (тренер ст. викладач Кулаєв В. І.).
Окрім обласних змагань, студенти академії брали участь у чемпіонатах та
першостях національного та міжнародного рівнів. Особливо слід відзначити
досягнення студентки товарознавчо-комерційного факультету Стельмащук
Руслани (142 гр. стн.), члена збірної команди України, яка на Чемпіонаті
України з боротьби самбо посіла ІI місце (2015 р.), а на Чемпіонаті Європи
серед дорослих у Сербії була кращою серед українських спортсменок.
Протягом року п’ять студентів (Стельмащук Руслана, Асадулаєва Юлія,
Шмідт Олександр, Грищенко Остап, Асадулаєв Михайло) отримали спортивне
звання “Майстра спорту”, 28 студентів – І розряд, 5 – ІІ і 5 – ІІІ розряд.
12 вересня 2014 року в спортивному комплексі академії відбувся перший
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товариський матч із міні-футболу між викладачами вишу та керівниками різних
рівнів гіпермаркетів ТОВ “Епіцентр К”.
Протягом року кафедра проводила спортивно-оздоровчу та виховну
роботу. Студенти займалися як у групах “спорт вдосконалення” (14 видів
спорту), так і у спортивно-оздоровчих групах – із шейпінгу, фітнесу, футзалу та
волейболу. Стало традиційним щорічне проведення на базі спорткомплексу
Академії обласного спортивного свята “Старти надій” серед неповносправних
дітей молодшого віку (6-10 років). 16 грудня 2014 року веселий гомін і радісні
обличчя заполонили вщент спортивний комплекс. У викладачів та студентів
академії залишилися незабутні враження і тепло щасливих дитячих очей.
Протягом навчального року проведено низку заходів, спрямованих на
охорону здоров'я студентів. У листопаді-грудні 2014 року медичним пунктом
Академії організовано та проведено щеплення проти дифтерії для студентів 2
курсу 1996 року народження та частково студентів першого курсу, а в березні
2015 року – флюорографічне обстеження органів грудної клітки студентів 3
курсу всіх напрямів підготовки. Значна увага відводилася профілактиці
захворювань, пропаганді здорового способу життя. Для студентів прочитані
лекції

на

теми

“Профілактика

ракових

захворювань”,

“Профілактика

туберкульозу”, “Про статеві відносини між чоловіком та жінкою”, “Студенти
проти алкоголізму”. 2 жовтня 2014 року доц. кафедри кримінального права та
процесу З. Гладуном організовано зустріч студентів 1-го курсу з лікарем
Львівського центру здоров'я на тему “Гігієна розумової праці”.
8 квітня 2015 року на товарознавчо-комерційному факультеті відбулося
засідання круглого столу, приуроченого до Дня охорони праці на тему “Стан
охорони праці в Україні” за участю студентів і викладачів кафедри хімії і
фізики та приуроченого до Всесвітнього дня охорони праці.
Важливу роль у системі виховної роботи зі студентами займає
студентське самоврядування. Воно повною мірою охоплює всі сфери
життєдіяльності

студентської

громади:

навчальну,

науково-дослідну,

спортивно-оздоровчу роботу, побут, відпочинок, дозвілля, участь у суспільно82

громадському житті. Представники органів студентського самоврядування
постійно входять до складу Вченої ради академії, ІЕФ, факультетів. На
засіданнях Вчених рад на регулярній основі розглядається стан діяльності
органів студентського самоврядування, лідерства у студентському середовищі.
Студенти академії є активними учасниками молодіжних студентських
програм-стажувань, що проводяться з ініціативи Львівської міської ради.
Голова студентської ради ТКФ студентка Шипко Оксана (243 група) є членом
студентського уряду Львова.
У квітні представники студентського самоврядування провели круглий
стіл, на якому обговорили шляхи оптимізації співпраці між адміністрацією
академії й органами студентського самоврядування; роботу студентського
активу щодо проведення

заходів національно-патріотичного характеру;

побутові, організаційні та інші проблеми, пов’язані з діяльністю студентської
ради та проживанням студентів у гуртожитках.
20 травня 2015 року у нічному клубі “Санькоф” відбувся конкурс “Міс
Академія”, в якому студентка 5-го курсу юридичного факультету Юлія Лаба
зайняла перше місце.
21 травня 2015 р. в актовій залі Академії проводилася звітно-виборна
конференція студентів Львівської комерційної академії, на якій було розглянуто
звіт голови Старостату Наталії Ковальчук про роботу в 2014-2015 роках;
затверджено нове Положення про студентське самоврядування в ЛКА;
проведено вибори Студентської ради. Головою Студентської ради обрано
Христину Сарнавську, а Мисько Лідію, Шипко Оксану та Ібрагімову Анжеліку
– заступниками голови.
Важко буде досягнути потрібного рівня студентського самоврядування,
доки до цього важливого процесу виховання не підключаться кафедри. Саме
вони повинні допомагати студентам набувати перші навики самоврядування.
Слід пам’ятати, що основна мета студентського самоврядування – сприяння
сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків із одночасним захистом
їхніх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості гармонійного
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творчого й інтелектуального розвитку.
Одна з важливих ланок виховної роботи в Академії – організація побуту
студентів у гуртожитках. З метою налагодження сприятливого моральнопсихологічного клімату в місцях компактного проживання студентів проведено
низку заходів: загальні студентські збори, на яких вибрано студентські ради
гуртожитків; сприяння капелану студентських капличок у гуртожитках № 2 і 3;
проведення заходів до Дня студента; регулярні перевірки санітарно-гігієнічного
стану гуртожитків; залучення студентів у спортивну кімнату в гуртожитку для
оздоровчих занять; сприяння покращенню умов проживання студентів; поселення
та переселення студентів, медичний огляд студентів, що проживають у
гуртожитках.
Протягом навчального року деканатами та кафедрами організовано
систематичне відвідування викладачами, кураторами гуртожитків з метою
профілактики правопорушень серед студентської молоді. Студентські ради
гуртожитків, які керуються відповідним Положенням, покликані контролювати
ситуацію в гуртожитках, налагоджувати співпрацю адміністрації гуртожитків зі
студентами. Студентська рада Академії бере участь у поселенні, переселенні та
виселенні студентів із гуртожитків.
Проте у подальшому необхідно активніше залучати студентів до участі у
громадських рухах, які проводять різного роду тренінги, навчання, пов’язані з
наданням військово-медичної підготовки та іншої допомоги, утворити постійно
діючий рух волонтерів для допомоги дітям-сиротам, сирітським будинкам,
інвалідам-воїнам АТО, сім’ям героїв Небесної Сотні. При кафедрі історії і
політології створити Євроклуб для інформування студентів із питань євроінтеграції.
Відновити

щорічний

конкурс

художньої

творчості

“Студентська

весна”,

продовжити конкурс на краще знання творів Т. Шевченка, на краще виконання
колядок і щедрівок, конкурс “На кращу кімнату гуртожитку” тощо.
Усю інформацію щодо проведення організаційно-виховних заходів необхідно
постійно висвітлювати як у “Студентському меридіані”, так і на сайтах Академії,
факультетів тощо, а також у соціальних мережах (зокрема, Facebook та ін.).
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7. Фінансово-господарська діяльність
Основною

складовою

діяльності

академії

є

фінансово-господарська

діяльність. Так, за 2014-2015 навчальний рік академією було одержано доходів
від надання освітніх та інших послуг у сумі 31 530845,00 грн, що на 11,1% (або
3 964376,00 грн) менше, ніж у попередньому навчальному році.
Отримані доходи використані на покриття видатків Академії, а саме на:
 оплату праці – 17 768517,00 грн, що становить 56,4 % у загальних
видатках академії;
 відрахування

внесків

на

державне

загальнообов’язкове

соціальне

страхування – 6 493116,00 грн, що становить 20,59% у загальних видатках академії;
 придбання обладнання та комп’ютерної техніки та інших матеріальних
активів – 534000,00 грн;
 придбання бібліотечного фонду – 235415,00 грн;
 проведення поточного ремонту та інших робіт (ауд. 004, 005, 205, 301,
302, 303, 401, 402, 312, 212, 318, 319, 320, 321, 323, актова зала та ін. –
навчальний корпус № 1 (вул. М. Туган-Барановського, 10); ауд. 404, 404 а, 405 та
ін. – навчальний корпус № 3 (вул. У. Самчука, 9); поточний ремонт у корпусі №
2, гуртожитках) – 697922,00 грн;
 утримання гуртожитків, навчальних корпусів, іншого майна академії та
оплата інших витрат, пов’язаних із діяльністю академії, – 5 801875,00 грн.
Отже, видатки, пов’язані з оплатою праці, становлять 24 261633,00 грн або
76,99% від їх загальної суми, що є негативним явищем діяльності.
Як і в попередні роки, завдяки керівникам окремих структурних підрозділів і
ректорату академії окремі послуги та ремонтні роботи були профінансовані
спонсорами (у тому числі випускниками академії). Завдяки цьому було вкладено
понад 1,3 млн грн у ремонт приміщень Академії (ауд. 212, вхідні двері, частково
сходи і поручні та ін. – навчальний корпус № 1; ауд. 207-209, напівпідвальне
приміщення, здане в оренду, та ін. – навчальний корпус № 2 (вул. Братів
Тершаківців, 2а); 9-й поверх гуртожитку № 4 – вартість ремонту близько 1,1 млн
грн (пр. Червоної Калини, 7а)).
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Висновок
Отже, вищевикладене свідчить, що колективом академії у поточному
навчальному році досягнуто значних успіхів як в організації навчального
процесу, так і в наукових здобутках студентів і викладачів академії, але щодо
формування контингенту студентів, то є недоліки у роботі, адже набір є
недостатнім для вирішення фінансових питань Академії. Тому закликаємо до
взаєморозуміння, адже у цей час ніхто у нашому колективі не повинен бути
осторонь профорієнтаційної роботи з формування набору студентів у 2016
році, інакше вищевказані досягнення будуть “непомітними”, а нас будуть
чекати фінансові та інші проблеми у діяльності Академії.
Бажаємо успіхів кожному з Нас і Академії у цілому. І хай допоможе
нам у цьому Бог!

86

