Навчально-методичне забезпечення навчального процесу
Організація навчально-виховного процесу проводиться на підставі чинних
нормативно-правових документів, згідно до галузевих стандартів вищої освіти,
освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик
підготовки молодших спеціалістів, що погоджені з НМК, НМЦ і Департаментом
вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. На основі
освітньо-професійної програми навчально-методичним центром «Укоопосвіта»
розроблені та затверджені навчальні плани. Нормативна та вибіркова частини
навчальних планів за складом дисциплін, їх обсягом і формами контролю
відповідають вимогам освітньо-професійної програми. У навчальному плані
передбачено обсяг часу на виконання самостійної роботи студентами з кожної
навчальної дисципліни, а також навчальну та виробничу практики. Всі
дисципліни навчального плану забезпечені навчальними програмами, які
затверджені у встановленому порядку.
Навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального плану включає:
робочі навчальні програми, завдання для практичних, лабораторних та
семінарських занять, завдання для самостійної роботи студентів, засоби
контролю знань студентів, завдання для Державної атестації.
Проводиться робота щодо удосконалення змісту навчання, а саме
оновлення навчально-методичного забезпечення, зокрема, лекційних матеріалів,
прикладних програм із дисциплін фахової підготовки, планів семінарських та
практичних занять, тематики контрольних, курсових робіт та курсових
проектів, державних іспитів, інформаційних та наочних матеріалів, переліків
питань для перевірки знань студентів тощо. Поповнюється навчальнометодична база організації самостійної роботи студентів та здійснюється робота
щодо наповнення семінарських занять завданнями аналітичного, проблемного
та ситуаційного характеру, що також сприяє підвищенню результативності
навчального процесу.
Забезпеченість навчально-методичними матеріалами складає 100%.

Практична підготовка студентів здійснюється згідно до «Положення про
проведення практики студентів вищих

навчальних закладів України»,

затвердженого наказом Міністра освіти і науки України від 08.04.1993р. № 93,
навчального плану та графіка навчального процесу. Всі види практики
забезпечені навчально-методичними матеріалами у повному обсязі.
Базами для проведення практики студентів є підприємства і установи
Львівської обласної спілки споживчих товариств, кращі державні та комерційні
підприємства та установи Львівської області тощо. Всі бази практики
паспортизовані. Керівниками практики від підприємств є кваліфіковані
працівники. З усіма базами практики укладені договори терміном на 5 років.
Державна атестація фахівців проводиться у встановлені терміни, згідно
завдань

розроблених

«Укоопосвіта».
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