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 Методологічні засади розвитку економічної 
освіти в контексті нової освітньої 
парадигми у ХХІ столітті 

 
В центрі нашої уваги має бути молода людина – 

студент і студентка, які прийшли в Університет зі 
своїми питаннями, запитами, очікуваннями і надіями, 
планами і мріями.  

Супроводжуймо цих прекрасних молодих людей у 
їхньому пошуку самих себе, свого місця у світі, істини і 
Бога. Якщо всім нам буде залежати на успіху молодої 
людини, всі інші пазли складуться, всі процеси 
налагодяться, і навіть всі труднощі отримають свій 
сенс.  

Виконуючи заповіт Патріарха Любомира Гузара, 
допоможім цим молодим людям і один одному «бути 
людиною» 

 
Економічна освіта – це підготовка фахівців для економічних 

служб державних установ, підприємств, економічних організацій 
(фінансових, банківських, статистичних, аудиторських, маркетингових 
та ін.), а також формування необхідного мінімуму професійних 
економічних знань у спеціалістів різних галузей економіки і широкого 
кола працівників підприємницьких структур. 

Вища школа в Україні, як і в багатьох країнах світу, зазнає на 
сьогодні період модернізації, перегляду низки стереотипів, що 
сформувалися за останні десятиліття. Стало очевидним, що освіта в 
цілому і вища зокрема не встигають у змістовному плані за швидко 
змінюваними технологіями, не відповідають потребам інтелектуального 
забезпечення нової стратегії розвитку суспільства на основі знань та 
високоефективних технологій. Ми повинні також чітко усвідомлювати, 
що у світі, який глобалізується, ми приречені жити в конкурентному 
середовищі, яке вимагає від кожної економно активної людини, держави, 
суспільства в цілому наявності конкурентних переваг. Усе це говорить 
про те. що однією з основних проблем у вищій школі України є 
економічна освіта. 

Реалізація концепції вдосконалення та поглиблення економічної 
освіти в Україні потребує глибокого розуміння значимості оволодіння 
економічними знаннями не лише з боку майбутніх фахівців-економістів. 
Економічними знаннями повинна володіти кожна людина для того, щоб 
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зрозуміти зміст подій, що відбуваються в економіці. І це в умовах, коли 
значна частина випускників природничих та технічних факультетів не 
йдуть працювати за спеціальностями, а стають підприємцями, працюють 
у бізнесі.  

В сучасних умовах навпаки, потрібно докласти значних зусиль, 
щоб якомога більше людей розбирались в економічній тематиці. Треба 
пам'ятати, що люди живуть перш за все економікою, там вони 
отримують доходи, проводять більшу частину свого життя, і в них є 
право на те. щоб мати хоча б мінімальні найнеобхідніші знання про цю 
сферу. 

Економіка сьогодні – це економіка знань, яка створює, поширює і 
використовує знання для забезпечення власного зростання та 
конкурентоспроможності, це економіка, основою якої є 
високопродуктивні, конкурентоспроможні робочі місця, що їх посідають 
висококваліфіковані, інноваційно-орієнтовані робітники. 

Сучасну економіку знань можна сформувати лише за умов 
наявності відповідного людського капіталу. Цей капітал значним чином 
формується саме у сфері освіти, що і зумовлює як підвищення її ролі та 
значення, так і вимагає від освітньої діяльності змін та модернізації 
щодо вимог сьогодення.  

З урахуванням світових тенденцій розвитку університетської 
освіти можна виділити такі найважливіші напрями: 

1. Фундаменталізація освіти, яка має суттєво підвищити її 
якість. 

2. Випереджувальний характер усієї системи освіти, її 
спрямованість на вирішення завдань постіндустріальної 
цивілізації, на розвиток творчих здібностей людини. 

3. Індивідуалізація навчальної діяльності, що має 
здійснюватись з урахуванням мінливого характеру ринку 
праці, потреб, уподобань, особистісних якостей майбутнього 
фахівця. 

Вища освіта може вважатися фундаментальною, якщо вона 
продукує не вузькоспеціалізовані, а системні, методологічно важливі, 
інваріативні, міцні знання, які сприяють інтелектуальному розвитку 
особистості. її адаптації до швидко змінюваних технологічних і 
соціально-економічних умов. Обов'язковою передумовою 
фундаменталізації вищої освіти є як створення нових навчальних курсів, 
якісно відмінних від традиційних своєю спрямованістю на узагальнені, 
універсальні знання, так і підвищення фундаментальної компоненти у 
навчальних дисциплінах діючих навчальних планів. Якщо молодий 
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спеціаліст має фундаментальну підготовку і навчився самостійно 
мислити та вчитися, то необхідні професійні знання він може опанувати 
в мінімальні терміни. 

Що стосується випереджального розвитку освіти, то суть цієї 
тенденції полягає не лише в тому, щоб забезпечити пріоритетний 
розвиток системи освіти на тлі інших складових соціально-економічного 
розвитку, а головне – своєчасно підготувати майбутніх випускників до 
потреб XXI століття. В цьому сенсі на перший план повинен виходити 
підхід, згідно з яким викладач має вчити студента не своєму минулому, а 
його майбутньому. Випереджальна освіта повинна бути орієнтована на 
майбутнє, на ті умови життя і професіональної діяльності, в яких буде 
перебувати молода людина. Система освіти випереджального характеру 
повинна формувати в молодих людей такі якості, які дозволять їм жити і 
працювати в складних конкурентних умовах, що породжуються 
глобалізацією. Серед таких якостей слід виокремити; системне наукове 
мислення, екологічну культуру, творчу активність, толерантність, уміння 
працювати в команді, працювати на результат, готовність до отримання 
нових знань упродовж усього життя. 

Нові орієнтації й цінності сучасної освіти обумовили 
необхідність розуміти студента як індивідуальну дійсність і як 
індивідуальну можливість. До індивідуальних особливостей відноситься 
своєрідність сприймання, мислення, пам'яті, уяви, інтересів, нахилів, 
здібностей та інше. Вони значною мірою обумовлюють процес 
засвоєння знань, формування всіх якостей особистості. 

Індивідуалізація навчання – це система засобів, яка сприяє 
усвідомленню майбутнім фахівцем  своїх сильних і слабких 
можливостей навчання. Індивідуалізація сприяє розвитку 
самосвідомості, самостійності й відповідальності. 

Одним з основних завдань системи вищої освіти в Україні є 
підготовка економістів широкого профілю. У майбутньому це розширює 
можливості їх працевлаштування в сучасних умовах. 

Мета економічної освіти випливає із сучасного розуміння її суті, 
визначеної колективними зусиллями фахівців-економістів багатьох країн 
світу, рекомендаціями міжнародних форумів з проблем економіки, 
специфіки розвитку та потреб нашої держави. 
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Нормативно-правові документів, які є основою освітньої діяльності 
та запорукою успішного виконання запланованих заходів 

 
– Конституція України; 
– Закон України «Про освіту» від 05.09.2018 р.; 
– Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ; 
– Закон України «Про засади державної мовної політики» від 09.06.2013р. 

 № 5029-17; 
– Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 11.08.2013 р. 

№ 3206-17; 
– Закон України «Про наукову  та науково-технічну діяльність» від 

26.11.2015р. № 2244а; 
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти» від 29.04.2015 р. № 266; 

– Наказ МОН України «Про схвалення Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді» від 28.05.2015 р. № 582; 

– Наказ МОН України «Про затвердження форм документів з підготовки 
кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації» від 
12.06.2014 р. № 711; 

– Наказ МОН України «Про затвердження форм документів про вищу освіту 
(наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної 
довідки» від 12.05.2015 р. № 525; 

– Статут Львівського національного університету імені Івана Франка, 
затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2015 р. 
№ 935; 

– Положення про факультет Львівського національного університету імені 
Івана Франка, ухвалене Вченою радою Університету (протокол від 30.03.16р. 
№ 17/3); 

– нормативні матеріали щодо організації освітнього процесу в Університеті та 
Факультеті. 
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Графік організаційних заходів 

№ 
п/п Заходи Відповідальні 

за проведення Час проведення Місце 
проведення 

1.  Засідання Вченої ради 
Факультету 

Стасишин 
А.В. 1раз в місяць Конференц 

зал 
2.  Засідання кафедр: 

  державних та місцевих 
фінансів Ситник Н.С. 1-й четвер,  

1500 
ауд. 114 
Корпус 2 

 
  обліку і аудиту Романів Є.М. 1-а середа,  

1330 
ауд. 504 
Корпус 1 

 
   економічної кібернетики Шевчук І.Б. 

3-й вівторок,  
1530 

 

 

ауд. 508 
Корпус 1 

  економічної теорії Гупало О.Г. 
Остання 
середа,  

1500 

ауд. 111 
Корпус 2 

  економіки та 
менеджменту  

Комарницька 
Г.О. 

Останній 
четвер,  

1500 

ауд. 510 
Корпус 1 

3.  Виробнича нарада  Стасишин 
А.В. 

Понеділок, 
 1500 

ауд. 408 
Корпус 1 

4.  Засідання Ради порадників 
факультету 

Шушкова 
Ю.В. 

1 раз в 2 місяці, 
середа,  

1530 

ауд. 201 
Корпус 1 

5.  Засідання старостату 
факультету 

Стасишин 
А.В. 

Вівторок,  
1500  

(по чисельнику) 
ауд. 201 
Корпус 1 

6.  Засідання студентської 
ради факультету 

Голова студ. 
ради 

1 раз в місяць, 
четвер, 

 1700 

ауд. 201 
Корпус 1 

7.  Гуртки художньої 
самодіяльності 

Центр 
культури та 

дозвілля ЛНУ 

За окремим 
графіком 

Головний 
корпус 
ЛНУ 

8.  Спортивні секції 
Кафедра 

фізичного 
виховання 

За окремим графіком 
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Розділ 1. Організація освітнього процесу 
 

№ 
п/п З а х о д и Термін 

виконання  Відповідальні 
Відмітка 

про 
виконання 

1 2 3 4 5 

1.1. Організаційні заходи 
1. Участь у заходах Львівського 

національного університету імені Івана 
Франка 

За планом 
роботи 

Львівського 
національного 
університету 
імені Івана 

Франка 
  

Стасишин А.В., 
Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 

Шушкова Ю.В. 
Завідувачі 

кафедр 
Викладачі 
Студенти 

 
Стасишин А.В. 

Викладачі 
Студенти 

 

2. Участь в організаційних заходах з нагоди 
святкування Дня факультету 

Жовтень 
2018 р. 

3. З метою організаційного забезпечення 
освітнього  процесу:  

. 
 

До  
1.09.2018 р 

 
 

Упродовж  
року 

 
 

Адміністрація 
Університету та 

Факультету 
 

Адміністрація 
Факультету 

 

3.1. 
 

Оптимізувати структуру факультету 
відповідно до чинного законодавства та 
Статуту Університету 

 

3.2. Забезпечити функціонування структурних 
підрозділів факультету 

 

3.3. Забезпечити роботу кафедр:  
 

  

  державних та місцевих фінансів Упродовж  
року 

Адміністрація 
Факультету 

 
 економіки та менеджменту  
 обліку і аудиту   
 економічної кібернетики   
 економічної теорії   

   
3.4. Організувати й здійснювати роботу робочих 

та дорадчих органів: 
За окремими 

планами 
Стасишин А.В.  

 Вченої ради факультету 
 Ради порадників факультету 
 деканату 

 
3.5. Ознайомити професорсько-викладацький 

склад із нормативними та розпорядчими 
документами щодо організації та змісту 
освітнього процесу у Львівському 
національному університеті імені Івана 
Франка у 2018-2019 навчальному році 

Вересень 
2018 р. 

Стасишин А.В.  

3.6. Провести перевірку виконання заходів щодо 
підготовки факультету до навчального року 

До  
01.09.2018 р. 

Стасишин А.В.  

3.7. Відповідно до типової номенклатури справ 
Університету підготувати документацію  

До  
28.08.2018 р. 

Деканат  

3.8. Провести розрахунки кількості штатних 
одиниць науково-педагогічних працівників 
факультету на 2019-2020 навчальний рік 
 

Квітень-травень  
2019 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С 
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3.9. Затвердити штатний розпис науково-

педагогічних працівників факультету 
Червень 
2019 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С 

 

3.10 Провести розрахунки обсягу навчальної 
роботи науково-педагогічних працівників 
факультету із врахуванням змін контингенту  

Серпень 
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С 

 

3.11. Провести розрахунки обсягів навчального 
навантаження науково-педагогічних 
працівників факультету на 2018-2019 
навчальний рік та провести його розподіл 

Травень 
 2019 р. 

Стасишин А.В.  
Ситник Н.С. 

 

3.12. Підготувати пропозиції щодо обсягів випуску 
та прийому за державним замовленням у 2019 
році 

Листопад 
 2018 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С  

 

3.13. Підготувати проект контингенту студентів 
факультету на 2019-2020 навчальний рік 

Березень  
2019 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С 

 

 
4. 

 

З метою удосконалення та якісного 
забезпечення освітнього процесу у світлі 
вимог Закону України «Про вищу освіту»: 

 
 

 

4.1. Визначити пріоритети навчально-методичної, 
наукової та виховної роботи факультету та 
кафедр у 2018-2019 навчальному році 

В планах 
роботи кафедр 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 

Шушкова Ю.В. 

 

4.2. Визначити заходи та дії, спрямовані на 
поглиблення євроінтеграційних процесів у 
2018-2019 навчальному році та забезпечити їх 
реалізацію 

В планах 
роботи кафедр 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 
Завідувачі 

кафедр 

 

4.3. Визначити конкретні форми співпраці із 
замовниками кадрів з питань навчальної, 
виховної, методичної та наукової роботи, 
проведення всіх видів практики 

Упродовж 
навчального 

року 

Стасишин А.В. 
Завідувачі 

кафедр 
Керівники 

практик 

 

4.4. Забезпечити виконання навчальних та 
робочих програм підготовки фахівців на 
денній та заочній формах навчання за 
ліцензованими спеціальностями та освітніми 
рівнями відповідно до затверджених 
стандартів 

Упродовж 
навчального 

року  

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Завідувачі 

кафедр 
Викладачі 

 

 

4.5. Забезпечити дотримання структурно-логічних 
схем підготовки фахівців  за заявленими 
галузями знань, напрямами та 
спеціальностями 

Упродовж 
навчального 

року  

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Завідувачі 

кафедр 
Викладачі 

 

4.6. Забезпечити розробку та оновлення  
навчально-методичного нормативних та 
вибіркових дисциплін, передбачених 
навчальними планами підготовки фахівців, 
відповідно до вимог Університету 

За планами 
роботи кафедр 

Ситник Н.С. 
Завідувачі 

кафедр 
Ввикладачі 

 

4.7 Забезпечити організаційний супровід процесу 
вільного вибору студентами вибіркових 
дисциплін шляхом їх попереднього 
ознайомлення з програмними матеріалами, 
проведення оглядових лекцій та консультацій 
 
 

За планом  
ЛНУ. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Завідувачі 

кафедр 
Викладачі 

Порадники груп 
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4.8. 
 

Організувати «вільний» вибір студентами 
навчальних дисциплін: 

  
Деканат 

Порадники груп 

 

      на освітньому ступені «бакалавр» 9-20 лютого  
2019 р. 

  

      на освітньому ступені «магістр»  VIIІ семестр   
      на заочній формі навчання VIIІ семестр   

 
4.9. 

 

Скласти і затвердити робочі плани підготовки 
фахівців на 2019-2020 навчальний рік 
 

 

До  
01.03.2019 р. 

 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С 

 

5. Підготувати розпорядження по факультету 
та здійснювати контроль за їх виконанням: 

 Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

Шушкова Ю.В. 

 

  про організацію освітнього процесу До  
31.08.2018р. 

  

  про перелік діючих програм навчальних 
дисциплін  

Травень 
2019 р. 

 

  про навчальне навантаження 
професорсько-викладацького складу  

До  
31.08.2018 р. 

  

  про склад кафедр, призначення 
завідувачів кафедр та їх заступників  

До  
31.08.2018 р. 

.  

  про перелік дисциплін, закріплених за 
кафедрами 

До 
 31.08.2018 р. 

  

  про призначення старост і порадників 
академічних груп 
 

До  
31.08.2018 р. 

  

6. Провести наради із керівниками 
структурних підрозділів із питань:  

   

  планування та організація роботи кафедр 
у 2018-2019 навчальному році у світлі 
Закону України «Про вищу освіту» 

Серпень 
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

 

  організації методичної роботи науково-
педагогічних працівників  

Вересень 
2018 р. 

 
 
 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

.  
 
 
. 

 

 

  запровадження освітніх програм за 
спеціальностями та спеціалізаціями 
відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 29.04.2015 р. № 
266 «Про затвердження переліку галузей 
знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти» 

 

  організації наукової роботи викладачів  
і студентів, складання звіту про наукову 
діяльність у 2018 році 

Вересень 
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Дубик В.Я. 

 

  про роботу порадників  академічних 
груп 

Вересень 
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Шушкова Ю.В. 

 

  питання організації освітнього процесу 
на заочній формі навчання 

Жовтень 
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Григор’єва М.І. 

 

  про організацію профорієнтаційної 
роботи 
 

Жовтень 
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Дубик В.Я. 
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  про організацію роботи кафедр з 

питання вільного вибору навчальних 
дисциплін студентами факультету 

Жовтень  
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

  про роботу кафедр з розробки 
електронних підручників 

Листопад 
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

  організація і методичне забезпечення 
виконання курсових та магістерських 
робіт 

Вересень 
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

  організаційні питання проведення та 
методичного забезпечення практичного 
навчання 

Жовтень  
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

  забезпечення умов для реалізації 
міжнародних освітніх і наукових 
проектів, академічної мобільності 
викладачів та студентів 
 

Грудень 
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 

 

  про впровадження системи рейтингової 
оцінки наукової роботи факультетів, 
кафедр, науково-педагогічних 
працівників 

Жовтень  
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 

 

  розвиток студентського самоврядування 
і покращення соціального забезпечення 
студентів 

Січень  
2019 р. 

Стасишин А.В. 
Голова студ. ради 

 

  залучення роботодавців до співпраці, 
зокрема, до участі у реалізації 
навчальних планів та програм, 
організації проходження практики 
студентами, вирішенні питань надання 
першого робочого місця випускникам 

Лютий  
2019 р. 

Стасишин А.В. 
Завідувачі кафедр 

 

  організаційні питання проведення 
атестації здобувачів вищої освіти та 
ведення документації 

Вересень 
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Завідувачі 

кафедр 

 

  вивчення досвіду роботи кафедр, 
викладачів, порадників академічних груп 

Травень 
2019 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

  про результати роботи факультету 
та кафедр у 2018-2019 навчальному році 

Червень 
2019 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 

 

  про організацію та результативність 
внутрішнього контролю за організацією 
освітньо-виховного процесу 

 
 

Червень 
2019 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

7. З метою підтримання Факультетом 
ліцензованого рівня вищої освіти 
проводити самоаналіз за напрямами: 

Упродовж 
навчального 

року 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 

Завідувачі кафедр 

 

  динаміка розвитку факультету, 
структурних підрозділів, що 
забезпечують підготовку фахівців, 
перспективи розвитку 

  

  наукове,організаційно-методичне 
забезпечення освітнього процесу  
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  рівень гуманітарної, фундаментальної та 

фахової підготовки студентів 
   

  формування та впровадження 
інформаційного освітнього середовища, 
застосування інформаційно-
комунікаційних технологій 

   

  система виховної роботи зі студентами, 
розвиток студентського самоврядування 

   

  якісний склад науково-педагогічного 
персоналу базових кафедр 

   

  ефективність роботи науково-
педагогічних працівників із аспірантами 

   

  науково-дослідна діяльність викладачів, 
аспірантів, здобувачів та студентів 

   

  міжнародні освітні та наукові зв’язки, їх 
вплив на основну діяльність 

   

  маркетингова діяльність кафедр  
з працевлаштування і ефективність 
використання випускників 

   

  самоаналіз роботи викладачів    
 

8. 
 

Здійснювати інтенсифікацію навчального 
процесу на факультеті шляхом: 

 
Упродовж 

навчального 
року 

 
Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 
Завідувачі 

кафедр 
Викладачі 

 

  впровадження інтерактивних форм  
і методів навчання, новітніх освітніх 
технологій, проблемного навчання, 
дискусій, аналізу конкретних 
виробничих ситуацій, ділових ігор, 
інтегрованих занять і ін. 

 

  використання комп’ютерної та 
мультимедійної техніки 

  

  індивідуалізації навчання, підвищення 
рівня організації та інтенсивності 
самостійної та індивідуальної роботи 
студентів 

   

  підвищення інформаційної місткості 
академічної години 

   

  залучення провідних спеціалістів для 
проведення практичних занять із 
фахових дисциплін 
 

   

9. Здійснювати наскрізну комп’ютеризацію 
навчального процесу шляхом:  

   

  використання в освітньому процесі 
хмарних сервісів збереження даних 

 впровадження в навчальний процес 
системи управління навчанням LMS 
Moodle 

 впровадження системи оперативного, 
підсумкового, ректорського контролю 
знань студентів на базі сегментів 
локальної мережі 

Упродовж 
навчального 

року 

Ситник В.Ю. 
Завідувачі кафедр 

Викладачі 
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  інформаційний супровід наукових, 

методичних, виховних заходів і подій 
Упродовж 

навчального 
року 

Ситник В.Ю. 
Завідувачі кафедр 

Викладачі 

 

  проведення моніторингу існуючого 
спеціалізованого програмного 
забезпечення з метою використання його 
при вивченні фахових дисциплін 

 

  забезпечення безперешкодного доступу 
студентів до комп’ютерної техніки  
в позаурочний час для виконання 
самостійних, курсових та дипломних 
робіт та роботи в мережі Internet 

   

  проведення семінарів для працівників 
факультету по роботі з окремими видами 
програмного забезпечення 
 

   

10. Забезпечити дієвість системи контролю 
знань студентів шляхом впровадження 
наскрізної системи поточного, модульного 
та семестрового контролю, контролю 
залишкових знань із навчальних 
дисциплін, удосконалювати систему 
діагностики знань студентів відповідно до 
положень Університету,  а саме: 

 

   

10..1. Удосконалювати систему контролю та 
діагностики знань студентів Факультету у 
відповідність до вимог Університету 

Постійно 
 
 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

Звідувачі 
кафедр 

Викладачі 

 

10..2. Розширити громадський контроль, зокрема, 
гарантувати доступ фізичних та юридичних 
осіб до інформації у галузі навчання та 
виховання студентів на засадах відкритості, 
прозорості, доступності 

  

10..3. Відповідно до вимог Університету 
організувати й здійснювати контроль за:  
 організацією освітнього процесу 

Постійно 
 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

Звідувачі 
кафедр 
Деканат 

 

  дотриманням правил записів викладачів 
у журналах обліку роботи академічних 
груп 

 дотримання студентами графіків 
виконання курсових, кваліфікаційних 
робіт 

 
 

  

  дотриманням викладачами розкладів 
навчальних занять, графіків проведення 
консультацій 

   

  веденням індивідуальних навчальних 
планів та залікових книжок студентів 

   

  дотриманням вимог щодо поточного та  
модульного контролю 

 дотриманням вимог щодо проведення 
замірів залишкових знань студентів  
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  організацією семестрового контролю та 

його результатами 
 організацією атестації здобувачів вищої 

освіти 
 ліквідацією академічної заборгованості 
 

   

10..4. Відвідувати та аналізувати навчальні заняття 
викладачів кафедр 

За  
планами роботи 

кафедр 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Завідувачі 

кафедр 
Викладачі 

 

10..5. Проводити аналіз успішності і стану 
навчальної дисципліни студентів  
(з висновками і пропозиціями) 

За  
результатами 

сесій 
 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Завідувачі 

кафедр 
 

 

10..6. Заслуховувати питання успішності студентів 
на засіданнях кафедр та Вченої ради 
факультету 

За планом 
Вченої ради, 

планами кафедр 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Завідувачі 

кафедр 

 

10.7. Здійснювати контроль за станом навчальної 
дисципліни. За результатами контролю: 

   

  проводити індивідуальну роботу  
з студентами, їх батьками, порадниками 
груп 

Упродовж 
навчального 

року 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

Деканат 

 

  готувати проекти наказів про винесення 
дисциплінарних стягнень за порушення 
Статуту Університету, правил 
внутрішнього розпорядку 

В разі потреби Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

 

  відвідувати засідання кафедр, на  
яких розглядаються питання успішності 
й відвідування студентів 

За планом 
роботи кафедр 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

 

  відвідувати гуртожиток з метою 
контролю за підготовкою студентів до 
занять 

 

За графіком Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Викладачі 

 

 

11. З метою підготовки, проведення атестації 
здобувачів вищої освіти: 

   

  розробити та затвердити тематику 
кваліфікаційних (магістерських) робіт 
для студентів освітнього ступеня 
«магістр» 

Серпень 
2018 р. 

 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 
Викладачі 

 

  визначити наукових керівників та 
консультантів кваліфікаційних 
(магістерських)  робіт для студентів 
денної форми навчання 

 
 
. 
 
. 
 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 
 

 

  визначити наукових керівників та 
консультантів кваліфікаційних 
(магістерських) робіт для студентів 
заочної форми навчання 

 

  розробити індивідуальні завдання  
і плани-графіки виконання 
кваліфікаційних (магістерських) робіт 

. Керівники 
дипломних 

робіт 
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  визначити склад рецензентів 

кваліфікаційних (магістерських) робіт з 
числа провідних фахівців фінансових 
органів, фіскальної служби та ін. 

 
 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 

 

  підготувати розклад консультацій 
наукових керівників кваліфікаційних 
(магістерських) робіт 

 Завідувачі 
випускових 

кафедр 

 

  організувати проведення захисту 
кваліфікаційних (магістерських) робіт (у 
т.ч. на підприємствах та установах 
українською та іноземними мовами) 

За розкладом Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Завідувачі 

випускових 
кафедр 

 

 
12. 

 

Підготувати пропозиції: 
 до наказу про затвердження Голів 

екзаменаційних комісій для атестації 
здобувачів вищої освіти за 
спеціальностями 

 до наказу про затвердження 
персонального складу екзаменаційних 
комісій  

 
Вересень 
2018 р. 

 

 

 
 

 
Вересень 
2018 р. 

 

 
 

 
Ситник Н.С. 

 
 
 
 
 

 
Ситник Н.С. 

 

 

  списки студентів, допущених до 
атестації 

Грудень 
2018 р. 

 
Грудень 
2018 р. 

Грудень 
2018 р. 

Грудень 
2018 р. 

Грудень 
2018 р. 

Грудень 
2018 р. 

Деканат 
 
 

Деканат 
 
 

Деканат 
 
 

Деканат 

 

  зведені відомості успішності студентів 
випускних груп 

 

  залікові книжки та індивідуальні 
навчальні плани студентів  

 

  книги протоколів засідань 
екзаменаційних комісій 

 

  подання Головам екзаменаційних 
комісій 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 
Завідувачі 

випускових 
кафедр 

 

  навчально-методичне забезпечення 
атестації, комплекти екзаменаційних 
білетів і завдань 

 

 
 

13. 
 

Затвердити розклади проведення атестації 
здобувачів вищої освіти 

 

Листопад 
2018 р. 

 
Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 
 

 

14. Підготувати матеріали до наказу про допуск 
до атестації здобувачів вищої освіти 

Грудень 
2018 р 

Деканат  

 
15. 

 

Підготувати матеріали для оформлення 
документів про випуск студентів 

 
Грудень 
2018 р. 

 
Деканат 

 

 

 
16. 

 

Підготувати електронні замовлення на 
виготовлення  дипломів про вищу освіту та 
додатків Diploma Supplement 
 

 
Листопад - 

Грудень 
2018 р 

 
Деканат 
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1.2. Впровадження європейських стандартів освіти 
     

1. Аналізувати та координувати роботу кафедр з 
впровадження Європейських стандартів 
освіти 

Упродовж 
навчального 

року 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 

 

 

2. Проводити круглі столи з питань 
впровадження положень Болонського 
процесу, на яких висвітлювати та 
популяризувати кращий досвід роботи 
викладачів факультету, досвід інших ВНЗ 

За планами 
кафедр 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 

Завідувачі кафедр 
Викладачі 

 

 
3. 

 
Провести організаційні наради з порадниками 
академічних груп І курсу щодо  організації  
освітнього процесу в Університеті та 
Факультеті 

 
Вересень 
2018 р. 

 
Ситник Н.С. 

Завідувачі кафедр 
Викладачі 

 

 

 
4. 

 
Удосконалювати та урізноманітнювати форми 
організації освітнього процесу 

Упродовж 
навчального 

року 

 

 
5, 

 
Оновити Інформаційний пакет студента та 
розмістити на локальному сайті Факультету, 
ознайомити студентів 1 курсу з його вмістом 

 
До початку 
навчального 

року 

 
Завідувачі 

випускових кафедр 

 

 
6. 

 
Розширити практику викладання навчальних 
дисциплін  іноземними мовами 

 
Щорічно 

Завідувачі 
випускових кафедр 

 

 
7. 

 
Залучати іноземних науковців та викладачів 
до читання тематичних лекцій  

 
Щорічно 

 
Випускові  
кафедри 

 

8.  
Розширити перелік англомовних курсів на 
освітньому ступені магістр  

 
За планами 

кафедр  

 
Випускові  
кафедри 

 

9.  
Провести моніторинг започаткованих та 
перспективних проектів і програм 
міжнародної співпраці, що реалізуються на 
факультеті 
 

 
Листопад  

2018 р. 

 
Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 

Завідувачі кафедр 
Викладачі 

 

10. Продовжити практику обміну студентами та 
викладачами за напрямами роботи факультету 

Упродовж 
навчального 

року 
 

Деканат  
Завідувачі кафедр 
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1.3. Організація навчальної роботи із студентами денної форми 
навчання 

1. Забезпечити впровадження Освітніх програм, 
навчальних планів підготовки бакалаврів та 
магістрів відповідно до переліку 
спеціальностей 2015 року 

Упродовж 
навчального 

року 

Стасишин А.В 
Ситник Н.С. 

 

 

2. Укомплектувати академічні групи, скласти 
списки студентів (алфавітні і по групах) 

До 
29.08.2018 р. 

Деканат  

3. Розмістити на сайті факультету інформацію 
про організацію освітнього процесу на 
факультеті (Освітні програм, навчальні та 
робочі навчальні плани, графіки навчального 
процесу, навчально-методичне забезпечення 
спеціальностей та спеціалізацій) 

1-ша декада 
вересня 

 

Гаранти 
освітніх 
програм. 

 

 

4. Провести організаційні збори з студентами з 
метою ознайомлення їх із структурою 
факультету, режимом роботи, порядком 
організації освітнього процесу та правилами 
внутрішнього розпорядку 

1-ша декада 
вересня 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

5. Організувати роботу старостату факультету    

  визначити кандидатури старост 
академічних груп та ознайомити з їх 
обов’язками 

До   
10.09.2018 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

 

  проводити засідання старостату у т.ч. 
розширені за участю порадників 
академічних груп 

За графіком Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

6. Скласти та затвердити розклади та графіки:    

  навчальних занять До 27.08.2018 р., 
До 20.01.2019 р 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

  консультацій Вересень 
20167р. 

  чергування викладачів та студентів  
у навчальному корпусі та гуртожитку 

Вересень 
2018 р. 

  проведення контрольних замірів знань Жовтень 2018 р. 
Квітень 2019 р. 

7. Підготувати матеріали до засідання 
стипендіальної комісії  

Відповідно до 
вимог 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

8.  Підготувати накази по факультету:    

  про відрахування студентів за 
невиконання навчального плану 

 

Вересень  
2018 р. 
Лютий  
2019 р. 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

 

  про переведення студентів на наступний 
курс 

Липень  
2019 р. 

 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

9. Скласти та подати звіти до Університету: 
 Ф № 2-3-НК 
 про контингент студентів 

 
 

 
До 25.09.2018 р  

 
Щоквартально 

 
Деканат 

 
Деканат 
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1.4. Організація навчальної роботи із студентами заочної форми 
навчання 

1. Освітній процес організувати відповідно до 
Тимчасового положення про організацію 
освітнього процесу в Університеті та 
Положення про факультет 

Упродовж 
навчального  

року 

Стасишин А.В.  
Ситник Н.С. 
Григор’єва 

М.І. 

 

2. Скласти та затвердити графіки навчального 
процесу на 2018-2019 навчальний рік 

До початку 
навчального  

року 

Стасишин А.В. 
Григор’єва 

М.І. 

 

3. Скласти та затвердити розклади занять на 
2018-2019 навчальний рік та здійснювати  
контроль за їх дотриманням: 

Упродовж 
навчального 

 року 

Стасишин 
А.В.. 

Григор’єва 
М.І. 

 

 Підготувати навчальну документацію:  
 робочі програми 

До 
10.09.2018 р. 

Григор’єва 
М.І. 

 

  методичні вказівки до виконання 
домашніх контрольних робіт, курсових 
робіт, проходження практики 

   

  методичні вказівки для написання 
магістерських робіт 

   

4. Підготувати бланковий матеріал До 
20.09.2018 р. 

Григор’єва М.І.  

5. Оформити навчальну документацію  
 

Вересень 
2018 р. 

Григор’єва 
М.І. 

 

6. Виписати та надіслати студентам виклики на 
екзаменаційні сесії 

За два тижні 
до початку сесії 

Григор’єва 
М.І. 

 

7. Оновлювати інформаційну базу даних 
студентів заочної форми навчання 

Упродовж 
навчального року 

Григор’єва 
М.І. 

 

8. Оновлювати інформаційні матеріали щодо 
напрямків роботи заочної форми навчання на 
WEB-сторінці факультету 

До початку сесій Григор’єва 
М.І. 

 

9. Проводити  збори із студентами заочної 
форми навчання з питань організації 
навчального процесу та дотримання правил 
внутрішнього розпорядку  

Упродовж 
навчального  

року 

Стасишин А.В. 
Григор’єва 

М.І. 

 

10. Підібрати кандидатури старост академічних 
груп нового прийому 

До 
20.09.2018 р. 

Григор’єва 
М.І. 

 

11. Провести нараду з викладачами з питань 
організації освітнього процесу по заочній 
формі навчання 

Вересень 
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Григор’єва 

М.І. 
 

 

12. Проводити інструктажі з питань організації та 
проведення практики 

Упродовж 
навчального  

року 

Григор’єва 
М.І. 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 

 

13. Скласти та затвердити графік проведення і 
захисту практик на 
2018-2019 навчальний рік 

Вересень 
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Григор’єва 

М.І. 

 

14. Укласти договори із базами практик щодо 
проходження студентами практик 

За графіком Григор’єва 
М.І. 

Відповідальні 
за практику 
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15. Підготовка проектів наказів про проведення 

практик 
За графіком Стасишин А.В. 

Григор’єва 
М.І. 

Відповідаль-ні 
за практику 

 

16. Організація атестації здобувачів вищої освіти 
відповідно до Положення про екзаменаційну 
комісію 

За графіком 
навчального 

процесу 

Стасишин А.В. 
Григор’єва 

М.І. 

 

17. Складання та затвердження розкладів 
атестації здобувачів вищої освіти 

Листопад  
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Григор’єва 

М.І. 

 

18. Підготовка наказів про допуск до атестації 
здобувачів вищої освіти 

Листопад  
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Григор’єва 

М.І. 

 
 

19. 
 
 
 

20. 

Підготовка документації для виготовлення 
дипломів та додатків до них 
 

Аналіз успішності студентів заочної форми 
навчання 

Листопад - 
Грудень 
2018 р. 

Упродовж 
навчального  

року 

Григор’єва 
М.І. 

 
Стасишин А.В. 

Григор’єва 
М.І. 

Завідувачі 
кафедр 

 

21. Підготовка поточних аналітико-статистичних 
матеріалів відповідно до запитів навчально-
методичного відділу Університету 

Упродовж 
навчального  

року 

Стасишин А.В. 
Григор’єва 

М.І. 

 

22.. Підготовка статистичного звіту 2-3нк Вересень 
2018 р. 

Григор’єва 
М.І. 

 

23.. Підготовка наказів про переведення студентів 
на наступний курс за результатами навчання  
у 2018-2019 навчальному році. 

Червень - Липень 
2019 р. 

Стасишин А.В. 
Григор’єва 

М.І. 

 

24. Підготовка наказів про відрахування студентів 
за невиконання навчального плану  

За графіком 
освітнього  

процесу 

Стасишин А.В. 
Григор’єва 

М.І. 

 

25. Проводити індивідуальну роботу з 
студентами, які не виконують навчальний 
план та нерегулярно відвідують заняття 
 

Упродовж 
навчального 

 року 

Стасишин А.В. 
Григор’єва 

М.І. 

 

1.5. Організація практичної підготовки студентів 
1.  Оновити методичне забезпечення   

усіх видів  практик, передбачених 
навчальними планами 

За графіком 
навчального 

процесу. 

Завідувачі  кафедр 
Викладачі-
керівники 
практики 

 

2. На засіданнях випускових кафедр розглянути 
питання стану підготовки методичного 
забезпечення практики  

За планами 
кафедр. 

Завідувачі  кафедр 
Викладачі-
керівники 
практики 

 

3. Визначити бази проходження практики із 
числа фіскальних, фінансових, митних, 
органів, бюджетних та банківських установ, 
підприємств різних форм власності, страхових 
організацій (компаній) з врахуванням напряму 
підготовки та відповідних спеціалізацій та 
укласти договори   

За графіком 
навчального 

процесу  

Стасишин А.В. 
Завідувачі 

випускових 
кафедр 

Відповідальні за 
проведення 
практики 
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1 2 3 4 5 
4. Продовжити співробітництво між 

факультетом та Львівською міською радою з 
питань проходження практики та стажування 
студентами-магістрами у відповідних її 
Департаментах (структурних підрозділах) 
 

Упродовж 
навчального  

року 

Стасишин А.В. 
Відповідальні за 

практику 
 

 

5. Організувати та провести інструктажі з 
студентами денної та заочної форм навчання з 
організаційних питань щодо порядку 
проходження практики 
 

За графіком 
навчального 

процесу 

Відповідальні за 
практику 

 

7.  Підготувати проекти наказів про розподіл 
студентів по базах практики 
 

За графіком 
навчального 

процесу. 

Відповідальні за 
практику 

 

8. Організувати консультації для студентів з 
питань вивчення програм, порядку 
проходження та оформлення звітів  
про проходження  практики 

Січень 
Травень 
2019 р. 

Завідувачі 
випускових 
кафедр та 

викладачі – 
керівники 
практики 

 

9. З метою закріплення теоретичних знань  
з фахових дисциплін залучати до проведення 
практичних занять працівників фіскальних, 
фінансових та казначейських органів, 
фінансових інспекцій організувати 
відвідування студентами вищевказаних 
установ в позаучбовий час 
 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр  
Викладачі 

дисциплін фахової 
підготовки 

 

10. Підвести підсумки стану проходження 
студентами практики, визначити кращих 
практикантів 

Червень 
2019 р. 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 
Викладачі – 
керівники 
практики 

 

 

1.6. Вивчення ринку освітніх послуг. 
Маркетингова діяльність з працевлаштування 

1. Роз’яснювати студентам положення чинних 
нормативних документів з питань 
працевлаштування  

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 
Відповідальні за 

практику 

 

2. Вивчати потребу ринку праці при підготовці 
фахівців на факультеті за заявленими 
галузями знань та спеціальностями 

Упродовж 
навчального 

року 

Стасишин А.В. 
Завідувачі 

випускових 
кафедр 

 

3. Налагодити нові зв’язки з роботодавцями та 
підтримувати діючі 

Упродовж 
навчального 

року 

Стасишин А.В.  
Завідувачі 

випускових 
кафедр 

 

4. Здійснювати пошук і підбір баз практики 
згідно із спеціальностями та спеціалізаціями 

Упродовж 
навчального 

року 

Стасишин А.В.  
Завідувачі 

випускових 
кафедр  
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1 2 3 4 5 
5. Співпрацювати з Львівським міським центром 

зайнятості, проводити спільні заходи (круглі 
столи, семінари, ярмарки вакансій), 
спрямовані на розв’язання проблеми 
працевлаштування 
 

Упродовж 
навчального 

року 

Стасишин А.В.  
Завідувачі 

випускових 
кафедр 

 

6. Проводити пошук вакансій для студентів  
та випускників, використовуючи різні 
джерела інформації: Інтернет, засоби масової 
інформації, безпосередній контакт із 
компанією роботодавця, бази даних 
професійних агенцій з підбору персоналу 
 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр  

 

7.  Інформувати студентів про діяльність 
підприємств, установ, організацій, які мають 
вакансії 
 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 

 

8. Проводити анкетування студентів з метою 
формування банку даних потенційних 
кандидатів на вакантні місця 
 

2 рази 
на рік 

Завідувачі 
випускових 

кафедр. 
 

 

9. Організовувати презентації підприємств та  
організацій з питань стажування і 
працевлаштування 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр. 
 

 

10. Надавати консультаційні послуги з підготовки 
особистих презентаційних матеріалів 
 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр. 

 

11. Проводити попередній відбір можливих 
кандидатів за резюме та рекомендаціями, 
організовувати інтерв’ю та підтримувати 
зворотній зв’язок з кандидатами та 
працедавцями 
 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр. 

 

12. Проводити підготовку студентів до співбесіди  
з роботодавцями, надавати теоретичну та 
комплексну практичну допомогу в організації 
стажування та працевлаштування 
 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр. 

 

13. Проводити майстер-класи, презентації, круглі 
столи, семінари 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр. 

 

14. 
 

Слідкувати за новими тренінг-програмами, 
розробленими іншими зацікавленими 
установами 
 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр. 

 

16. Проводити навчальні тренінг-програми для 
студентів на теми: 
 Правильне резюме – запорука успішного 

працевлаштування 
 Планування професійної кар’єри 
 Як започаткувати власну справу 
 Побудова стосунків з працедавцем 

За окремим 
графіком 

Завідувачі 
випускових 

кафедр. 
ЛОМЦП 
ЛМЦЗ 

Кадрові агенції 
Рекрутингові 

агенції 
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  Написання проектів 

 Психологія у бізнесі: бачити-розуміти-
впливати 

 Власна справа, секрети успіху 
 Фінансова грамотність 
 Управління часом 
 Впевненість в собі 
 Креативність 
 Постановка та досягнення цілей 
 Сучасні технології пошуку роботи 
 Мистецтво складання ефективного 

резюме 
 Вплив стереотипів та працевлаштування 
 Секрети успішної співбесіди  

з працедавцями 
 

   

17. Активізувати співпрацю з тренінговими 
центрами та консалтинговими компаніями 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 

 

18. Брати участь у конференціях, круглих столах, 
семінарах-практикумах, ярмарках кар’єри, 
спрямованих на розв’язання питань 
працевлаштування 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 
 

 

19. Брати участь у щорічному «Ярмарку кар’єри» Травень 
2019 р. 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 
 

 

20. Брати участь у проведенні «Форуму кар’єри» Квітень  
2019 р. 

 

21. Проводити щорічний конкурс бізнес-планів та 
проектів спільно з Львівською обласною 
державною адміністрацією та Львівським 
обласним молодіжним центром праці 
 

Листопад, 
грудень 
2018 р. 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 

 

22. Співпрацювати з компанією «АDECСO» з 
питання планування кар’єри  

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр. 

 

23. Активізувати роботу з ЛМР в рамках 
програми «Перший кар’єрний крок» 
 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 

 

24. Спільно з Львівською міською радою та 
Львівською обласною державною 
адміністрацією забезпечити проведення 
практики-стажування студентів 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 

 

25. Співпрацювати з Львівським обласним 
осередком Всеукраїнської молодіжної 
громадської організації «Молодіжний центр 
працевлаштування» 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 

 

26. Підтримувати імідж факультету за допомогою 
реклами, розсилки буклетів, оголошень  
в газетах, участі у спеціалізованих виставках, 
підготовка статей про проведені заходи  
в засобах масової інформації 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 
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Розділ 2. Наукова робота 
 

№ 
п/п З а х о д и Термін 

виконання  
Відповідальні Відмітка 

про 
виконання 

1 2 3 4 5 

2.1.  Підготовка матеріалів науково-практичних конференцій, 
підручників, навчальних посібників, монографій, курсів лекцій, 

опорних конспектів, збірників задач, тестових завдань тощо 
1. Збірник матеріалів Звітної конференції 

факультету управління фінансами та бізнесу 
ЛНУ імені Івана Франка за 2018 рік 

Лютий 
2019 р. 

Редакційна 
колегія 

 

Кафедра державних та місцевих фінансів 
1. Навчальний посібник «Основи фінансів 

сучасного бізнесу» 
Травень  
2019 р. 

Ситник Н.С. 
Попович Д.В. 

Сич О.Я. 
Смолінська 

С.Д. 
Ясіновська І.Ф.  

 

2. Навчальний посібник «Фінанси об’єднаних 
територіальних громад» 

Травень  
2019 р. 

Ситник Н.С. 
Ватаманюк У.З. 

Петик Л.О. 
Західна О.Р. 

Шушкова Ю.В. 
 Бугіль С.Я. 

 

3. Навчальний посібник «Фінанси 
зовнішньоекономічної діяльності» 
 

Травень  
2019 р. 

Ситник Н.С. 
Дубик В.Я., 
Голинський 

Ю.О. 
Блащук-

Дев’яткіна Н.З. 

 

4. Опорний конспект лекцій з навчальної 
дисципліни «Управління неурядовими 
організаціями та бізнесом» 

Квітень  
2019 р. 

Завальницька 
Н.Б. 

 

5. Збірник практичних завдань для вивчення 
навчальної дисципліни «Економіка 
підприємства»  

Березень  
2019 р. 

Клепанчук 
О.Ю. 

 

6. Публікація статей та участь у наукових 
конференціях 

Упродовж 
року 

Колектив 
кафедри 

 

Кафедра обліку і аудиту 
1. Основи роботи і функціональні можливості 

програми «ІТ-Enterprise. Бухгалтерія» : 
навчально-методичний посібник 

Листопад 
2018 р. 

Долбнєва Д.В.  

2. Словник з фінансового контролю: навчальний 
посібник 

Червень 
2019 р. 

Гончарук С.М. 
Долбнєва Д.В. 
Приймак С.В. 
Романів Є.М. 

 

3. Наукові статті (не менше2-ох наукових 
публікацій, у фахових виданнях протягом 
навчального року в розрахунку на одного 
науково-педагогічного працівника або однієї у науко 
метричних виданнях, тези конференцій (не менше 2)) 
 

Упродовж 
року 

Колектив 
кафедри 
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Кафедра економічної кібернетики 
1. Курс лекцій з дисципліни «Математичні методи 

і моделі ринкової економіки» 
І семестр 

. 
Васьків О.М.  

2. Навчальний посібник «Інформаційні технології 
в бізнесі» 

І семестр 
 

Васьків О.М. 
Жмуркевич А. 
 Ситник В.Ю. 
Стадник Ю.А. 
Мищишин О. 
Шевчук І.Б. 

Задорожна А. 
 

 

3. Лабораторний практикум з дисципліни 
«Актуарні розрахунки» 

ІІ семестр 
 

Задорожна А.  

4. Лабораторний практикум «Excel 2007» І семестр 
 

Задорожна А.  

5. Лабораторний практикум з дисципліни «Методи 
підтримки прийняття рішень» 

ІІ семестр 
 

Задорожна А.  

6. Навчальний посібник «Методи моделювання, 
прогнозування та кількісного аналізу бізнес-
процесів» 

ІІ семестр 
. 

Васьків О.М., 
Шевчук І.Б. 

 

7. Лабораторний практикум: Аналіз і візуалізація 
даних бізнес-статистики в програмному 
середовищі R 

ІІ семестр 
 

Шевчук І.Б.  

8. Лабораторний практикум: Прикладні 
інформаційні системи 

ІІ семестр 
 

Шевчук І.Б.  

9. Курс лекцій «Економіко-математичні методи» Травень  
2019 р. 

Мищишин О. 
Стадник Ю.А. 

 

10 Навчальний посібник «Моніторинг ІТ-
технологій»   

Травень  
2019 р. 

Мищишин О. 
 

 

11 Навчальний посібник «Кількісні методи в 
економіці та управлінні» 

Квітень  
2019 р. 

Мищишин О. 
 

 

12 Курс лекцій "Прикладна економетрія" Березень  
2019 р. 

Мищишин О. 
 

 

13 Лабораторний практикум з дисципліни 
«Економічні ризики та методи їх вимірювання» 

Квітень  
2019 р. 

Васьків О.М.  

14 Лабораторний практикум з дисципліни 
«Інформаційний простір бізнес-процесів 
 

Травень  
2019 р. 

Васьків О.М.  

Кафедра економіки та менеджменту 
1. Монографія «Управління фінансовими 

ресурсами суб’єктів підприємництва»  
Квітень  
2019 р. 

Васьківська 
К.В. 

 

2. Навчальний посібник «Публічне управління»  Жовтень  
2018 р. 

Комарницька  
Колектив 
кафедри 

 

3. Збірники матеріалів учасників наукових 
семінарів, круглого столу, тощо 
 

Упродовж 
року  

Колектив 
кафедри 

 

4. Курси лекцій, опорні конспекти, збірники задач, 
тестові завдання – з усіх дисциплін кафедри  
 
 
 
 
 

Вересень  
 2018 р. 

Колектив 
кафедри 
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Кафедра економічної теорії 
1. Видання навчального посібника «Публічне 

управління» 
І семестр Стасишен А.В. 

(заг.редакція) 
 

2. Публікація збірника тестових завдань з 
дисципліни «Історія економіки та економічної 
думки» 

І семестр Пікулик О.І. 
Зеленко В.А. 

 

3. Видання навчального посібника «Економіка у 
європейській інтеграції»  

ІІ семестр Зеленко В.А., 
Гупало О.Г. 

 

4. Формування НМК з дисципліни «Економіка у 
європейській інтеграції»  

До початку 
ІІ семестру 

Зеленко В.А.  

5. Розробка методичного забезпечення з 
дисципліни «Корпорації та фінансова 
інфраструктура» 

І семестр Пасінович І.І.  

6. Публікація збірника тез підсумкової 
конференції по проекту за програмою Жана 
Моне «Вивчення економіки у європейській 
інтеграції: методологічні аспекти» 

Травень-
червень 

Зеленко В.А.  

2.2. Організація та проведення заходів наукового характеру 
1. Організація заходів у рамках святкування Дня 

Університету  
Жовтень 
 2108 р. 

Дубик В.Я. 
Завідувачі 

кафедр 
заступники зав. 

кафедр з 
наукової 
роботи 

 

2. Звітна наукова конференція ЛНУ імені Івана 
Франка за 2018 рік. Секція факультету 
управління фінансами та бізнесу 

Лютий  
2019 р. 

Дубик В.Я. 
Завідувачі 

кафедр 
заступники зав. 

кафедр з 
наукової 
роботи 

 

3. Участь професорсько-викладацького складу, 
аспірантів та здобувачів факультету у заходах 
наукового та науково-практичного характеру та 
підготовка студентів до участі у відповідних 
заходах 

Упродовж 
року 

Завідувачі 
кафедр 

заступники зав. 
кафедр з 
наукової 
роботи 

 

4. Організація заходів у рамках проведення Днів 
науки 

Травень  
2019 р. 

Завідувачі 
кафедр 

заступники зав. 
кафедр з 
наукової 
роботи 

 

Кафедра державних та місцевих фінансів 
1.  
 
 
2 
 
 
 

3.. 

Науковий семінар «Податкова знижка на 
навчання у вищому навчальному закладі» 
Науковий семінар «Правові підстави перетину 
товарів через митний кордон України» 
Науковий семінар «Удосконалення механізму 
формування виробничих витрат підприємств 
провідних галузей національної економіки» 
 

Вересень  
2018 р. 

Жовтень  
2018 р. 

Листопад  
2018 р. 

Попович Д.В. 
Сич О.А. 

Тодощук А.В . 
 
 

Нагорнюк О.П. 
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4. Круглий стіл науково-практичного гуртка 

митної справи «Митна система України: 
тенденції та перспективи розвитку»  

Квітень  
2019 р. 

Голинський Ю.  

5 Науковий семінар «Інституційне забезпечення 
стабільного регіонального розвитку» 

Грудень 
 2018 р. 

Барилюк І.В.   

6. Науковий семінар «Державна політика України 
у сфері протидії корупції» 

Лютий  
2019 р. 

Боднар В.Я.  

7. Науковий семінар «Публічне управління в 
економічній сфері» 

Березень  
2019 р. 

Яцев В.В.  

8. Організація та проведення Круглого столу на 
тему «Роль місцевих фінансів в економічному та 
соціальному розвитку територій» 

Березень  
2019 р. 

Ярема Я.Р.  

9. Круглий стіл науково-практичного гуртка 
митної справи «Митна система України: 
тенденції та перспективи розвитку»  

Квітень   
2019 р. 

Голинський Ю.  

10 Науковий семінар «Реалізація 
експериментального проекту щодо створення 
умов для унеможливлення ухилення від сплати 
митних платежів  в Україні» 

Травень  
2019 р. 

Тодощук А.В.  

Кафедра обліку і аудиту 
1. До дня  ЛНУ ім. Івана Франка: 

Круглий стіл на тему «Удосконалення обліку, 
контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в 
сучасних умовах» 

Жовтень 
2018 р. 

Романів Є.М., 
Гончарук С.М.  

 

2. Звітна наукова конференція ЛНУ 
Секція кафедри: «Фінансові розслідування, 
обліково-аналітичні процедури та аудит: 
вітчизняно-європейський досвід та 
перспективи» 

Лютий  
2019 р. 

Романів Є.М., 
Гончарук С.М. 

 

3. Наукові заходи в рамках Фестивалю науки: 
1. Круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми 
розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах 
глобальних економічних змін» 
2.Промоуційний стенд досягнень кафедри 
обліку і аудиту 

Травень  
2019 р. 

Романів Є.М., 
Гончарук С.М. 

 

Кафедра економіки та менеджменту 
1. Науковий семінар «Удосконалення комунікацій 

між бізнесом та органами влади: виклики та 
завдання» (до «Днів науки університету») 

Жовтень 
 2018 р. 

Комарницька 
Г. 

Колектив 
кафедри 

 

2. Круглий стіл  «Застосування наукових 
досліджень в публічному управлінні та бізнесі» 
 
 
 

Квітень  
2019 р. 

Маліновська О 
Колектив 
кафедри 

 

3. Дискусійний клуб «Проблеми і перспективи 
розвитку публічного управління та 
адміністрування: державотворчий аспект» (в 
рамках «Фестивалю науки-2019») 

Травень  
2019 р. 

Герасименко О 
,Комарницька 

Г.О. 
Колектив 
кафедри 

 

4. Науковий семінар «Адміністрування бізнесу 
територіальних громад»  

Травень  
2019 р. 

Васьківська К.  
Колектив 
кафедри 
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Кафедра економічної кібернетики 
1. Круглий стіл "Інструменти обробки та 

візуалізації даних в економіці" 
Листопад  

2018 р. Мищишин О. 
 

2. Круглий стіл на тему: «Види та способи 
організації реклами в інтернеті» 

Травень 
2019 р 

Васьків О.М. 
Стадник Ю.А. 

Шевчук І.Б. 

 

3. Науковий семінар Упродовж 
 року 

Викладачі 
кафедри 

 

Кафедра економічної теорії 
1. Участь в організації та проведенні міжнародної 

науково-практичної 
конференції “Challenges for International 
Relations in the XXI Century”  

Вересень 
 2018 р. 

Шпарик Х.В.  

2. Проведення наукового семінару «Соціально-
економічний розвиток України в умовах 
євроінтеграції» 

Жовтень 
2018 р. 

Викладачі 
кафедри 

 

3. Відкрита лекція із залученням зовнішнього 
експерта Кульчицького І.І. «Основи управління 
проектами та фандрейзингу. Практичні поради 
щодо програм фінансування ЄС» 

Листопад- 
грудень 
2018 р. 

Зеленко В.А.  

4. Участь в організації та проведенні II 
міжнародної конференції 
«Соціолінгвістичне знання як засіб 
формування нової культури безпеки: 
Україна і світ», 

Листопад  
2018 р. 

Шпарик Х.В.  

5. Проведення наукового диспуту «Євромайдан 
2013 – п’ять років. Сподівання минулого та 
реалії сьогодення. Економічне обгрунтування» 

Березень  
2019 р. 

Зеленко В.А.  

6. Відкрита лекція із залученням зовнішнього 
експерта Головко-Гавришевої О.І. «Правове 
регулювання економічної діяльності ЄС» 

Березень-
квітень 
2019 р. 

Зеленко В.А.  

7. Проведення підсумкової науково-методичної 
конференції по проекту за програмою Жана 
Моне «Вивчення економіки у європейській 
інтеграції: методологічні аспекти» 
 
 
 

Травень-
червень 
2019 р. 

Стасишен А.В. 
Зеленко В.А. 
Гупало О.Г. 

Колектив 
кафедри 
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2.3. Науково-дослідна робота 
 

За кошти Державного бюджету 
1. НДР на тему «Розробка управлінської доктрини 

та інструментарного апарату оцінювання 
взаємодії і активізації домінант 
державотворчого патріотизму нації» (УФ-50Ф) 
 

2017 –  
2019 р. 

Науковий 
керівник: 

Карпінський Б.  

 

На безоплатній основі 
1. НДР на тему «Гармонізація обліку і аудиту у 

умовах євроінтеграції» (№ держ.реєстрації  
0117U000897)  

2017 –  
2022 р.  

Романів Є.М., 
Гончарук С.М. 

 

2. НДР на тему «Методологія формування 
управлінських рішень з використанням 
математичних методів та інформаційних 
технологій» (номер державної реєстрації 
0114U002794). 

Травень  
2014 р. − 
Грудень 
2018 р. 

Жмуркевич А.Є., 
Колектив 
кафедри 

 

3. НДР на тему «Розробка ідентифікаційних 
ознак, оцінювання та управління 
державотворчим патріотизмом нації на 
кількісній основі в умовах реформування 
владних повноважень» (номер державної 
реєстрації 0116U001658) 

2016 –  
2020 р. 

Карпінський 
Б.А., 

Колектив 
кафедри 

 

4. НДР на тему «Бюджетно-податкова політика 
активізації підприємництва в стратегії 
забезпечення конкурентоспроможності 
національної економіки» (номер державної 
реєстрації 0116U001657) 

2016 –  
2020 р. 

Ситник Н.С., 
Колектив 
кафедри 

 

5. НДР на тему «Соціально-економічний розвиток 
України в умовах євроінтеграції» (номер 
державної реєстрації 0117U000896) 

2017 –  
2021 р. 

Гупало О.Г.,  
Колектив 
кафедри 

 

6. НДР на тему «Фінансове забезпечення розвитку 
приміських територій» (номер державної 
реєстрації 0116U001659) 
 

2016 – 
2020 р. 

Васьківська К.В.  

2.4. Міжнародне наукове співробітництво 

1. Реалізація проекту за програмою Жана Моне 
ERAZMUS+   
“Економіка в європейській інтеграції: 
внутрішні виклики та зовнішній вимір”  

Упродовж 
року 

Зеленко В.А.  

2. Організація збору інформації про наукову 
роботу у зарубіжних ВНЗ економічного 
профілю та налагодження партнерських 
зв’язків з ними 

Упродовж 
року 

Дубик В.Я. 
Голинський Ю. 

 

3. Співпраця з навчальними закладами, з якими 
укладено угоди про партнерство 

Упродовж 
року 

Дубик В.Я. 
Голинський Ю. 
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4. Інформування студентів та викладачів про 

програми міжнародного співробітництва (у 
тому числі академічних обмінів) та 
організаційне сприяння участі у ньому 

Упродовж 
року 

Голинський Ю.  

5. Організація програм обміну викладачами  
з ВНЗ-парнерами 

Упродовж 
року 

Дубик В.Я. 
Голинський Ю. 

 

6. Презентація програми Mitacs Globalink 
(міжнародна ініціатива для іноземних студентів 
з Австралії, Бразилії, Китаю, Франції, Індії, 
Німеччини, Мексики, Саудівської Аравії, 
Тунісу та України для дослідницького 
стажування в Канаді) 

Вересень  
2018 р. 

 
 

Стасишин А.В 
Дубик В.Я. 

Голинський Ю. 

 

7. Організація науково-практичного тренінг-
семінару «Фінансова інфраструктура бізнесу: 
сучасний вимір» спільно з Вроцлавським 
університетом (факультет економіки та права, 
Республіка Польща) 

Вересень  
2018 р. 

Голинський Ю. 
Сич О.А.  

 

8. Організація інформаційної зустрічі щодо 
можливостей участі в програмах DAAD 

Вересень  
2018 р. 

Дубик В.Я. 
Голинський Ю.. 

 

9. Організація інформаційної зустрічі щодо 
можливостей участі в проектах Горизонт-2020 
та Erasmus+ 

Жовтень 
2018 р. 

Дубик В.Я. 
Голинський Ю. 

 

10 Організація спільних семінарів, наукових 
конференцій з університетами партнерами 

Упродовж 
року 

Дубик В.Я. 
Голинський Ю. 

завідувачі кафедр 

 

11 Участь студентів та викладачів у міжнародних 
програмах обміну (ЕРАЗМУС+ та ін.) 

Упродовж 
року 

Голинський Ю.  

12 Розробка спільних проектів з університетами-
партнерами, проведення спільних он-лайн 
конференцій та інших заходів в рамках 
міжнародної наукової мережі RENET 

Упродовж 
року 

Стасишин А.В. 
Дубик В.Я. 

Голинський Ю. 
Карпінський Б.А. 

 

13 Активізація роботи щодо забезпечення 
розвитку транскордонного співробітництва 

Упродовж 
року 

Стасишин А.В. 
Дубик В.Я. 

Голинський Ю. 
завідувачі кафедр 

 

14 Розвиток співпраці з провідними закордонними 
вищими навчальними закладами, урядовими та 
неурядовими організаціями, асоціаціями та 
фондами у галузі наукового та культурного 
співробітництва з метою спільної участі у 
проектах (грантах) 

Упродовж 
року 

Стасишин А.В. 
Дубик В.Я. 

Голинський Ю. 
. 

 

15 Розробка спільної програми „Подвійний 
диплом” з університетами-партнерами 

16. 
 

17. 

Участь у міжнародних виставках  
Участь у міжнародних наукових студентських 
олімпіадах 
 
 

Упродовж 
року 

Стасишин А.В. 
Дубик В.Я. 

Голинський Ю. 
керівники 

студентських 
наукових гуртків 
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18 Участь студентів у міжнародних мистецьких та 

творчих конкурсах, фестивалях 
Упродовж 

року 
Голинський Ю. 
Шушкова Ю.В. 

 

19 Активізація діяльності з пошуку міжнародних 
проектів, зміст яких безпосередньо або 
опосередковано пов’язаний із сферою наукової 
та освітньої діяльності кафедр факультету 
управління фінансами та бізнесу 

Упродовж 
року 

Стасишин А.В. 
Дубик В.Я. 

Голинський Ю. 
завідувачі кафедр 

 

20 Пошук можливостей організації закордонних 
практик-стажувань для студентів на іноземних 
підприємствах 

Упродовж 
року 

Голинський Ю.  

21 Розробка та виконання спільних науково-
дослідних програм, організація та підтримка 
наукового стажування студентів, мовної 
практики, проведення бізнес-шкіл за участю 
представників міжнародних фірм 

Упродовж 
року 

Стасишин А.В. 
Дубик В.Я. 

Голинський Ю. 
завідувачі кафедр 

 

22 Організація програм стажувань для викладачів 
факультету в іноземних університетах та 
викладачів університетів-партнерів  в ЛНУ 
імені Івана Франка 

Упродовж 
року 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 

Голинський Ю. 
завідувачі кафедр 

 

23 Продовження співробітництва з підвищення 
кваліфікації працівників і підготовки спільних 
науково-дослідних проектів, зокрема, 
оцінювання і порівняння соціальної та 
фінансово-господарської результативностей 
прикордонної діяльності, у рамках 
Транскордонної науково-дослідної лабораторії з 
фінансово-економічних проблем 
державотворення (кафедра і Інститут економіки 
та управління державної вищої технічно-
економічної школи в Ярославі (Польща)). 

Упродовж 
року 

Карпінський 
Б.А. 

 

24 Розробка Положення щодо Міжнародної 
науково-дослідної лабораторії з фінансово-
економічних проблем державотворення і 
стратегіології розвитку території (Факультет 
управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. І. 
Франка – Лодзький університет, факультет 
організації та управління, Польща) 

Упродовж 
року 

Карпінський 
Б.А. 

 

2.5. Науково-пошукова робота студентської молоді 
1. Забезпечення участі студентів у заходах 

наукового та науково-практичного характеру 
Упродовж року Завідувачі 

кафедр 
заступники з 

наукової роботи 

 

2. Участь студентів у щорічному Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук  

Жовтень 
2018 р. 

Березень 
2019 р. 

Завідувачі 
кафедр 

заступники з 
наукової роботи 

наукові 
керівники 
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3. Участь студентів у Всеукраїнських 

студентських олімпіадах з навчальних 
дисциплін  

Січень -
Травень 
2019 р. 

Завідувачі 
кафедр 

 

 

4. Залучення студентів до виконання 
кафедральних науково-дослідних робіт Упродовж 

року 
Завідувачі 

кафедр 
наукові 

керівники 

 

5. Участь у заходах, присвячених Дню 
університету та Дням науки  

 

Кафедра державних та місцевих фінансів 
1. Публікація наукових праць студентів за 

результатами участі у конференціях, круглих 
столах, симпозіумах і т.д. 

Упродовж 
року 

Керівники 
кваліфікаційних 

робіт 

 

2. Публікація наукових статей у журналах, що 
входять до наукометричних баз даних 

 

Кафедра обліку і аудиту 
1. Науково-практичний семінар на тему: 

«Практичні аспекти обліку і оподаткування 
найманих працівників: реформування та 
перспективи» 

Жовтень 
2018 р. 

Гончарук С.М., 
Долбнєва Д.В. 

 

2. Брейн-ринг для студентів 2-3- курсів «Облік, 
аналіз та аудит в Україні: теорія, методологія та 
організація здійснення» 

Листопад 
2019 р. 

 

Гончарук С.М., 
Долбнєва Д.В 

 

3. Науковий семінар на тему «Автоматизація 
обліку та аудиту: вітчизняні реалії та 
міжнародна практика впровадження» 

Грудень 
2019 р. 

Гончарук С.М., 
Долбнєва Д.В 

 

4. Науковий диспут на тему: «Новації облікового 
та податкового законодавства і їх вплив на 
удосконалення систем обліку та оподаткування 
в Україні» 

Грудень 
2019 р. 

Гончарук С.М., 
Долбнєва Д.В 

 

5. Інтелектуальна гра «Переваги та недоліки 
впровадження міжнародних стандартів обліку, 
звітності та аудиту в приватному і державному 
секторі національної економіки » 

Березень 
2019 р. 

Гончарук С.М., 
Долбнєва Д.В 

 

6. Підготовка студентів до участі в олімпіадах, 
конкурсах наукових робіт за фахом. 

Квітень 
2019 р. 

Колектив 
кафедри 

 

7. Круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми 
створення служби фінансових розслідувань та 
функціонування органів державного 
фінансового контролю в Україні» 

Травень 
2019 р. 

Гончарук С.М. 
Долбнєва Д.В 

 

8. 
 
 
 
 
 
 

9. 
 
 
 

10. 

Участь студентів в науково-практичних 
конференціях, семінарах, круглих столах з 
профільних дисциплін на факультеті, університеті, 
ін. ВНЗ тощо. 
Забезпечення наукового співробітництва з 
українськими та зарубіжними ВНЗ, науково-
дослідними установами тощо. 
Співпраця з іншими структурними підрозділами 
факультету та університету. 

Упродовж 
року 

 
 
 

Упродовж 
року 

 
Упродовж 

року 

Гончарук С.М. 
Долбнєва Д.В 

Колектив 
Кафедри 

 
Колектив 
Кафедри 

 
Колектив 
кафедри 
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Кафедра економіки та менеджменту 
1. Забезпечення роботи наукового гуртка 

«Державотворець» 
Упродовж 

 року 
Колектив 
кафедри 

 

2. Організація студентської наукової роботи та 
забезпечення опублікування її результатів. 
Підготовка робіт на конкурси, організація 
олімпіад, виступів на наукових конференціях 

Упродовж  
року 

Колектив 
кафедри 

 

3. Всеукраїнський конкурс студентських наукових 
робіт (спеціальність «Публічне управління та 
адміністрування») 

Листопад 2018 
р. – березень  

019 р. 

Комарницька Г. 
Колектив 
кафедри 

 

4. Всеукраїнська студентська олімпіада 
(спеціальність «Публічне управління та 
адміністрування») 

Листопад 2018 
р. – березень  

019 р. 

Комарницька Г. 
Колектив 
кафедри 

 

5. Програма «Перший кар’єрний крок» Вересень  
2018 р. – 
травень 
 2019 р. 

Комарницька Г. 
Герасименко О.  

 

6. Підготовка студентів до участі у науково-
практичних конференціях, круглих столах тощо, 
що організовуються ВНЗ України та інших 
держав 

Упродовж  
року 

Герасименко О. 
Комарницька Г. 

наукові 
керівники 

 

7. Залучення студентів до виконання 
кафедральних науково-дослідних тем 

Упродовж  
року 

Карпінський Б.А 
наукові 

керівники 

 

8. Керівництво студентами під час написання 
ними тез виступів на конференціях, статей та 
навчальної літератури 

Упродовж  
року наукові 

керівники 

 

9. З метою активізації роботи з талановитими 
учнями середньої школи і підвищення рейтингу 
потенційних вступників на спеціальність 
«Публічне управління та адміністрування» 
налагодити зв’язки кафедри із адміністрацією та 
учнями Львівського відділення Малої академії 
наук 

Упродовж 
 року 

Комарницька Г. 
Карпінський Б. 
Герасименко О. 

 

 

Кафедра економічної кібернетики 
1 Участь студентів у засіданнях та круглих 

столах секцій наукового гуртка кафедри 
Упродовж  

року 
Шевчук І.Б., 

Стадник Ю.А. 
 

2 Участь у вузівських та всеукраїнських 
предметних олімпіадах з економіки та 
інформаційних технологій 

II семестр  
 

Шевчук І.Б. 
Стадник Ю.А. 

Мищишин О.Я. 
Задорожна А.В. 

 

3 Участь студентів у всеукраїнських та 
міжнародних наукових форумах, семінарах та 
конференціях у ВНЗ м. Львова та України 

Упродовж 
 року 

Колектив 
кафедри 

 

Кафедра економічної теорії 
1. Участь студентів у студентському науковому 

гуртку «Економіст» 
Упродовж  

року 
Колектив 
кафедри 
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Розділ 3. Методична робота 
 

№ 
п/п З а х о д и Термін 

виконання  Відповідальні 

Відмітк
а 

про 
виконан

ня  
1 2 3 4 5 

3.1. Організація методичної роботи 
 

1. З метою підвищення рівня наукового  
і організаційно-методичного забезпечення 
освітнього процесу запровадити науково-
методичні комплекси дисциплін  
відповідно до сучасних освітніх та 
інформаційних технологій: 

Відповідно до 
планів роботи 

кафедр 

Завідувачі 
кафедр 

Викладачі 
 

  навчальні підручники, посібники, 
збірники задач    

  тексти лекцій, опорні конспекти  
з навчальних дисциплін, які не 
забезпечені відповідною кількістю 
підручників 

   

  інструктивно-методичні матеріали до 
лекційних, семінарських, практичних 
лабораторних занять 

   

  завдання для самостійної роботи 
студентів    

  завдання для індивідуальної науково-
дослідної  роботи студентів (ІНДЗ)    

  матеріали для поточного, модульного  
і семестрового контролю знань студентів 
(завдання для контрольних робіт, тести, 
екзаменаційні білети) 

   

  інструктивно-методичні матеріали для 
проведення всіх видів практики    

  програми, екзаменаційні білети  
і завдання для атестації здобувачів вищої 
освіти 

   

  тематика та методичні вказівки для 
студентів з написання курсових робіт 
 
 

   

  тематика та методичні вказівки  
з виконання дипломних робіт 

 
  

  практикуми та наскрізні завдання для 
практичних робіт   

  завдання для класних і домашніх 
контрольних робіт для студентів заочної 
форми навчання 

   

  матеріали для презентацій з тем 
навчальних дисциплін    

  матеріали для проведення відкритих 
занять тощо    

2. Розмістити навчально-методичні матеріали  
з навчальних дисциплін на сайті факультету 

До  
10.09.2018 р. 

До 20.01.2019 р. 
 

Завідувачі 
кафедр 

Викладачі 
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3. Аналізувати стан навчально-методичного 

забезпечення дисциплін кафедр, у тому числі 
навчальною літературою 

1 раз  
у семестр 

Завідувачі 
кафедр 

Викладачі 
 

4. Підготувати і провести відкриті заняття 
(лекції, семінари, практичні заняття) 

За планами 
роботи кафедр 

Завідувачі 
кафедр 

Викладачі 
 

5. Організувати видання збірників кращих 
методичних доповідей викладачів кафедр  
з актуальних проблем запровадження новітніх 
технологій навчання тощо 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
кафедр 

Викладачі  

6. Аналізувати, узагальнювати та пропагувати 
досвід кращих викладачів кафедр із 
застосування в навчальному процесі 
інтерактивних методів навчання та 
мультимедійних засобів 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
кафедр 

Викладачі 
 

7. З метою популяризації спеціальностей, 
досягнень у навчально-методичній, науковій 
роботі провести дні випускових кафедр 

Травень 
2019  р. 

Завідувачі 
кафедр 

Викладачі 
 

3.2. Проведення відкритих занять, підготовка відео-лекцій 
 

Кафедра державних та місцевих фінансів 
1. Лекція з навчальної дисципліни «Фінанси 

суб’єктів підприємництва» 
І семестр 

2018-2019 н.р. 
Ясіновська І.Ф. 

 

2. Лекція з навчальної дисципліни «Основи 
ведення сучасного бізнесу» 

І семестр 
2018-2019 н.р. 

Сич О.А. 
 

Кафедра обліку і аудиту 
1. Лекція з навчальної дисципліни «Облік в 

зарубіжних країнах» 
 ІІ семестр 

2018-2019 н.р. Долбнєва Д.В.  

2.. Лекція з навчальної дисципліни «Облік в 
банках» 

ІІ семестр 
2018-2019 н.р. 

Шевців Л.Ю. 
 

Кафедра економічної кібернетики 
1. Лекція з навчальної дисципліни  

«Алгоритмізація та програмування» 
ІІ семестр 

2018-2019 н.р. 
Шевчук І.Б. 

 

2. Лекція з навчальної дисципліни 
«Інформатика» 

І семестр 
2018-2019 н.р. 

Задорожна 
А.В.  

3. Лекція з навчальної дисципліни «Комп’ютерні 
мережі» 

ІІ семестр 
2018-2019 н.р. 

Ситник В.Ю. 
 

Кафедра економіки та менеджменту 
1. Лекція з навчальної дисципліни «Державне 

регулювання економіки та економічна 
політика» 

ІІ семестр 
2018-2019 н.р. 

Маліновська 
О.Я.  

2. Лекція з навчальної дисципліни «Технології 
публічного адміністрування» 

ІІ семестр 
2018-2019 н.р. 

Капленко Г.В. 
 

Кафедра економічної теорії 
1. Лекція з навчальної дисципліни «Корпорації 

та фінансова інфраструктура» 
І семестр 

2018-2019 н.р. 
Пасінович І.І. 

 

2. Лекція з навчальної дисципліни «Міжнародні 
фінансові організації» 
 

ІІ семестр 
2018-2019 н.р. 

Прокопишак В.Б. 
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3.3.  Підготовка методичних доповідей 
 

Кафедра державних та місцевих фінансів 
1. Самоосвіта викладачів як складова системи 

методичної роботи у ВНЗ 
Вересень 
2018 р. 

Західна О.Р.  

2. Комплексний підхід до оцінки якості 
практичної підготовки спеціалістів 

Лютий 
2018 р. 

Ясіновська І.Ф.  

Кафедра обліку і аудиту 
1. Особливості фінансової аналітики   в сучасних 

умовах: теоретичні і практичні аспекти  
Квітень 
2019 р. 

Приймак С.В.  

2. Вплив глобалізаційних процесів  на практику 
діяльності вітчизняних аудиторських фірм 

Травень  
2019 р. 

Гончарук С.М.  

Кафедра економічної кібернетики 
1. Криза сучасної системи вищої освіти та шляхи 

її подолання 
Квітень 
2019 р. 

Васьків О.М. 
 

 

2. Основи формування у студентів мотивації до 
навчання у вищійшколі 

Жовтень 
2018 р. 

Задорожна А.В. 
 

 

3. Майбутнє IT-освіти в Україні: доступність та  
основні тренди 

Грудень 
2018 р. 

Шевчук І.Б..  

4. Фінансування вищої освіти в Європі та 
Україні 

Березень 
2019 р. 

Стадник Ю.А.  

Кафедра економіки та менеджменту 
1. Особливості особистого тайм-менеджменту 

30+ 
Жовтень 
2018 р. 

Маліновська 
О.Я. 

 

2. 
Лідерські якості викладача в сучасних умовах Листопад 

2018 р. 
Капленко Г.В.  

3. Стан та перспективи вищої освіти у сучасних 
умовах розвитку суспільства 

Грудень 
2018 р. 

Бобко Л.О.  

4. Проблема мотиваційної готовності 
випускника до професійної діяльності. 

Лютий 
2019 р. 

Комарницька 
Г.О. 

 

5. Психологічні аспекти лідерської поведінки 
студентів ВНЗ 

Березень 
2019 р. 

Герасименко 
О.В. 

 

6. Забезпечення якості вищої освіти в Україні. Квітень 
2019 р. 

Пак Н.Т.  

7. Публічне адміністрування та управління 
бізнесом в трансформаційних умовах. 

Травень 
2019 р. 

Карпінський Б.А.  

Кафедра економічної теорії 
1. «Методологія викладання економічних 

дисциплін в умовах глобалізації та 
європейської інтеграції України» 

Жовтень 
2018 р. 

Пікулик О.І.  

2. «Організація основних форм і методів 
навчання при вивченні економічних 
дисциплін англійською мовою» 

Березень 2019р. Шпарик Х.В.  
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3.4. Підготовка методичних розробок та рекомендацій 
 

Кафедра державних та місцевих фінансів 
1. Методичні рекомендації до виконання, 

оформлення та захисту міждисциплінарної 
курсової роботи  для студентів галузі знань 07 
«Управління та адміністрування” 
спеціальності «Фінанси, банківська справа та 
страхування» (Фінанси, митна справа та 
оподаткування) освітнього ступеня бакалавр / 
денної форми навчання 

До  
26.12. 

2018 р. 

Викладачі 
кафедри. 

 

2. Методичні рекомендації до виконання, 
оформлення та захисту курсової роботи з 
фінансово-економічних дисциплін для 
студентів галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування” спеціальності «Фінанси, 
банківська справа та страхування» (Фінанси, 
митна та податкова справа) освітнього 
ступеня бакалавр денної форми навчання 

До  
26.12. 

2018 р. 

Викладачі 
кафедри. 

 

3. Програма вступного фахового випробування 
для здобуття освітнього ступеня «магістр» 

Лютий  
2019 р. 

Західна О.Р.  

4. Програма комплексного екзамена зі 
спеціалізацій для студентів спеціальності 072 
«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Лютий 
2018 р. 

Західна О.Р. 
Ватаманюк-

Зелінська У.З. 

 

Кафедра обліку і аудиту 
1. Методична розробка «Загальні основи і 

принципи бухгалтерського обліку в банках» з 
навчальної дисципліни «Облік в банках» 
(англійською мовою) 

Лютий  
2019 р. 

 

Шевців Л.Ю.  

2. Методична розробка «Сучасна методика 
економічного аналізу і її структурні елементи» з 
навчальної дисципліни «Теорія економічного 
аналізу» 

Березень 
 2019 р. 

Долбнєва Д.В.  

3. Програма виробничої практики зі спеціалізації  
(для студентів спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» освітнього ступеня  «магістр») 

Квітень 
 2019 р. 

Шот А.П.  

4. Методичні рекомендації з виконання, 
оформлення та захисту курсової роботи зі 
спеціалізації, вимог щодо критеріїв їх 
оцінювання (для студентів спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» освітнього ступеня  
«магістр») 

Жовтень  
2018 р. 

Романів Є.М. 
Приймак С.В. 
Гончарук С.М. 

 

5. Методичні рекомендації з виконання, 
оформлення та захисту кваліфікаційних 
магістерських робіт, вимог щодо критеріїв їх 
оцінювання (для студентів спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» освітнього ступеня  
«магістр») 
 

Жовтень  
 2018 р. 

Романів Є.М. 
Приймак С.В. 

  

 



37 
 

1 2 3 4 5 
6. Методичні рекомендації з виконання, 

оформлення та захисту курсових робіт, вимог 
щодо критеріїв їх оцінювання з навчальної 
дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна 
теорія)» 

Березень 
2019.р. 

Лобода Н.О. 
Долбнєва Д.В. 

Труш І.Є. 

 

7. Методичні рекомендації з виконання, 
оформлення та захисту курсових робіт, вимог 
щодо критеріїв їх оцінювання з навчальної 
дисципліни «Фінансовий облік» 

Січень  
2019 р. 

Шот А.П. 
  

 

8. Програма вступного фахового випробування 
для здобуття освітнього ступеня «магістр» 
галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування», спеціалізації Облік, аналіз та 
фінансові розслідування» 

Лютий  
2019 р. 

Приймак С.В.  

9. Програма комплексного екзамена зі 
спеціалізації для студентів галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 
спеціалізації «Бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит», освітнього ступеня «магістр» 

Листопад 
2018 р. 

Приймак С.В  

Кафедра економічної кібернетики 
1 Створення електронного навчального курсу на 

платформі Moodle з навчальної дисципліни 
«Прикладні інформаційні системи» 

ІІ семестр 
2018-2019 н.р. 

Шевчук І.Б.  

2 Лабораторний практикум з дисципліни 
«Актуарнірозрахунки» 

ІІ семестр 
2018-2019 н.р 

Задорожна А.В.  

3 Навчальний посібник «Методи моделювання, 
прогнозування та кількісного аналізу бізнес-
процесів» 

ІІ семестр 
2018-2019 н.р. 

Васьків О.М., 
Шевчук І.Б. 

 

4 Навчальний посібник «Інформаційні 
технології в бізнесі» 

І семестр 
2018-2019 н.р. 

Васьків О.М., 
Жмуркевич А.Є., 

Ситник В.Ю., 
Стадник Ю.А., 

Мищишин О.Я., 
Шевчук І.Б., 

Задорожна А.В. 

 

 
 

5 

 
Лабораторний практикум «Excel 2007» 

 
І семестр 

2018-2019 н.р 

 
Задорожна А.В. 

 

6 Лабораторний практикум «Методи підтримки 
прийняття рішень» 

ІІ семестр 
2018-2019 н.р 

Задорожна А.В.  

7 Лабораторний практикум: Аналіз і 
візуалізація даних бізнес-статистики в 
програмному середовищіR 

ІІ семестр 
2018-2019 н.р. 

Шевчук І.Б.  

8 Курс лекцій з дисципліни «Математичні 
методи і моделі ринкової економіки» 

І семестр 
2018-2019 н.р 

Васьків О.М. 
 

 

9 Курс лекцій: Системи управління версіями 
програмного забезпечення. 

І семестр 
2018-2019 н.р. 

Ситник В.Ю.  
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10 Лабораторний практикум: Прикладні 

інформаційні системи 
ІІ семестр 

2018-2019 н.р. 
Шевчук І.Б. 

 

11 Курс лекцій з дисципліни «Економіко-
математичні методи» 

Травень 
2019 р. 

Мищишин О.Я. 
Стадник Ю.А.  

12 Навчальний посібник «Моніторинг ІТ-
технологій»   

Травень 
2019 р. 

Мищишин О.Я. 
  

13 Навчальний посібник «Кількісні методи в 
економіці та управлінні» 

Квітень 
2019 р. 

Мищишин О.Я. 
  

14 Курс лекцій "Прикладна економетрія" Березень, 
2019 р. 

Мищишин О.Я. 
 

15 Лабораторний практикум з дисципліни 
«Економічні ризики та методи їх 
вимірювання» 

Квітень 
2019 р. 

Васьків О.М. 
 

16 Лабораторний практикум з дисципліни 
«Інформаційний простір бізнес-процесів 

Травень 
2019 р. 

Васьків О.М. 
 

17 Методичні рекомендації і завдання для 
виконання самостійних робіт студентів з 
навчальних дисциплін: «Економічні ризики та 
методи їх вимірювання», «Інформаційний 
простір бізнес-процесів», «Бізнес у соціальних 
мережах», «Економіка і організація 
виробництва програмних продуктів», 
Моніторинг ІТ-технологій, Архітектура ІТ-
підприємства, «Технології управління 
контентом», «Кількісні методи в економіці та 
управлінні», «Системи управління версіями 
програмного забезпечення», «Прикладна 
економетрія», «Системи управління версіями 
програмного забезпечення», «Індикатори 
бізнес-статистики в економіці», Об’єктно-
орієнтоване програмування», «Прикладні 
інформаційні системи», «Технології створення 
програмних та інтелектуальних систем», 
«Комп'ютерні мережі», «Економіко-
математичне моделювання», «Дискретний 
аналіз», «Організація бізнесу в інформацій-
ному середовищі», «Інформаційний 
менеджмент» 

І та ІІ семестри 
2018-2019 н.р 

Жмуркевич А.Є., 
Ситник В.Ю., 
Стадник Ю.А.,  

Мищишин О.Я., 
Шевчук І.Б. 

Задорожна А.В. 
Васьків О.М. 

 

 

18 Методичні рекомендації і завдання для 
проведення лабораторних занять з навчальних 
дисциплін: «Економічні ризики та методи їх 
вимірювання», «Інформаційний простір 
бізнес-процесів», «Бізнес у соціальних 
мережах», «Економіка і організація 
виробництва програмних продуктів», 
Моніторинг ІТ-технологій, Архітектура ІТ-
підприємства, «Технології управління 
контентом», «Кількісні методи в економіці та 
 

І та ІІ семестри 
2018-2019 н.р. 

Жмуркевич А.Є. 
Ситник В.Ю. 
Стадник Ю.А. 

Мищишин О.Я. 
Шевчук І.Б. 

Задорожна А.В. 
Васьків О.М. 
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 управлінні», «Системи управління версіями 

програмного забезпечення», «Інформаційний 
менеджмент», «Комп'ютерні мережі», 
«Прикладні інформаційні системи» 

  

 

19 Методичні рекомендації і завдання для 
проведення практичних занять з навчальних 
дисциплін: «Організація бізнесу в 
інформаційному середовищі», «Дискретний 
аналіз», «Інформаційний менеджмент»,  
«Бізнес у соціальних мережах» 

І та ІІ семестри 
2018-2019 н.р. 

Жмуркевич А.Є. 
Ситник В.Ю. 
Стадник Ю.А. 

Мищишин О.Я. 
Шевчук І.Б. 

Задорожна А.В. 
Васьків О.М. 

 

 

20 Програми й методичні рекомендації щодо 
проходження та захисту виробничої практики 
магістрів (зі спеціалізації; 1 курс), 
переддипломної практики (зі спеціалізації, 2 
курс) 

Липень 
2019 р. 

 
Жовтень  
2018 р. 

Мищишин О.Я. 

 

21 Удосконалення робочих програм, розробка 
нових навчально-методичних комплексів 
дисциплін кафедри, оновлення та поповнення 
новими матеріалами вже затверджених НМК 

І та ІІ семестри 
2018-2019 н.р 

Викладачі кафедри 

 

22 Розробка лекційний курсів з нових навчальних 
дисциплін: «Економічні ризики та методи їх 
вимірювання», «Інформаційний простір 
бізнес-процесів», «Бізнес у соціальних 
мережах», «Економіка і організація 
виробництва програмних продуктів», 
Моніторинг ІТ-технологій, Архітектура ІТ-
підприємства, «Технології управління 
контентом», «Кількісні методи в економіці та 
управлінні», «Системи управління версіями 
програмного забезпечення», «Інформаційний 
менеджмент», «Комп'ютерні мережі», 
«Прикладні інформаційні системи» 

Упродовж 
навчального 

року 

Викладачі кафедри 

 

23 Розробка та затвердження тематики 
кваліфікаційних (магістерських) та курсових 
робіт 

Вересень-
Листопад 

2018 р. 
Квітень  
2019 р. 

Викладачі кафедри 

 

24 Розробка та затвердження матеріалів до 
державної атестації студентів 

Жовтень - 
Листопад 

2018 р. 

Викладачі кафедри 
 

25 Оновлення тематики курсових робіт Листопад  
2018 р. 
Квітень 
2019 р. 

Викладачі кафедри 

 

26 Розробка та оновлення матеріалів для 
поточного та підсумкового контролю 
навчальних досягнень студентів 
(екзаменаційних білетів) з навчальних 
дисциплін 
 

Вересень-
жовтень 
2018 р. 

Березень-квітень 
2019 р. 

Викладачі кафедри 
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Кафедра економіки та менеджменту 
1. Методичні рекомендації і завдання для 

проходження виробничої практики (зі 
спеціалізації) для студентів галузі знань 28 
«Публічне управління та адміністрування» 
спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» освітнього ступеня 
«магістр» (денної та заочної форм навчання) 

До  
26.12.2018 р. 

Бобко Л.О. 
Капленко Г.В. 

 

2. Методичні рекомендації і завдання для 
проходження виробничої (переддипломної) 
практики для студентів галузі знань 28 
«Публічне управління та адміністрування» 
спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» освітнього ступеня 
«магістр» (заочної форми навчання) 

До  
26.01.2019 р. 

Бобко Л.О. 
Капленко Г.В. 

 

3. Методичні рекомендації до виконання, 
оформлення та захисту курсових робіт за 
спеціалізованими програмами для студентів 
галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» спеціальності «Публічне 
управління та адміністрування» освітнього 
ступеня «магістр» (денної та заочної форм 
навчання) 

До  
26.12.2018 р. 

 

Викладачі 
кафедри 

 

4. Методичні рекомендації і завдання щодо 
виконання курсових робіт для студентів галузі 
знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» спеціальності «Публічне 
управління та адміністрування» освітнього 
ступеня «бакалавр» (на базі молодшого 
спеціаліста) (заочної форми навчання) 

До  
26.12.2018 р. 

 

Викладачі 
кафедри 

 

5. Методичні рекомендації і завдання щодо 
виконання курсових робіт для студентів галузі 
знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» спеціальності «Публічне 
управління та адміністрування» освітнього 
ступеня «бакалавр» (денної форми навчання, 
ІІ і ІІІ курс) 

До  
26.12.2018 р. 

 

Викладачі 
кафедри 

 

6. Методичні рекомендації з виконання, 
оформлення та захисту кваліфікаційних 
(магістерських) робіт для студентів галузі 
знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» спеціальності «Публічне 
управління та адміністрування» освітнього 
ступеня «магістр» (денної та заочної форм 
навчання) 
 
 
 

До  
10.10.2019 р. 

 

Капленко Г.В. 

 

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9C%D0%A0-%D0%94%D0%9E-%D0%9A%D0%A0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9C%D0%A0-%D0%94%D0%9E-%D0%9A%D0%A0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9C%D0%A0-%D0%94%D0%9E-%D0%9A%D0%A0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8.docx
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9C%D0%A0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82-%D0%9E%D0%9A%D0%A0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80-2016-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9C%D0%A0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82-%D0%9E%D0%9A%D0%A0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80-2016-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE.doc
http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/%D0%9C%D0%A0-%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82-%D0%9E%D0%9A%D0%A0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80-2016-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE.doc
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7. Програма комплексного кваліфікаційного 

екзамена з нормативних навчальних 
дисциплін для студентів галузі знань 28 
«Публічне управління та адміністрування» 
спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування» освітнього ступеня 
«магістр» 

До  
10.11.2018 р. 

 

Герасименко 
О.В. 

Карпінський Б.А. 
Капленко Г.В. 

Пак Н.Т.  

8. Опорні конспекти лекцій, НМК з навчальних 
дисциплін: 
 Стратегія проведення переговорів. 
 Регіональне управління та територіальне 

планування. 
 Аудит та оцінювання управлінської 

діяльності 
 Лідерство та професійна успішність у 

бізнесі 
 Мистецтво публічного виступу 
 Управління якістю 
 Особистий, корпоративний та публічний 

тайм-менеджмент 
 Персональний брендінг та управління 

діловим іміджем 
 Галузева політика 
 Прийняття рішень в публічному управлінні 

та бізнесі 
 Адміністрування підприємницької 

діяльності 
 Запобігання корупції в публічному 

управлінні 
 Співпраця органів державної влади з 

організаціями громадянського суспільства 
 Креативне управління бізнесом 
 Теорія та практика управління 

 

Протягом 
навчального 

року 

 

Викладачі 
кафедри 

 

9. Англомовний курс з навчальної дисципліни 
«Управління бізнес-структурами» для 
магістрів 

До  
10.04.2019 р. 

Герасименко 
О.В.  

10. Навчальний посібник «Ділове 
адміністрування» (2-ге видання) Травень 2019 

Карпінський 
Б.А.  

11. Навчальний посібник «Теорія та історія 
управління» Червень 2019 

Карпінський 
Б.А.  

Кафедра економічної теорії 
1. Робочі програми для заочної форми навчання 

з дисциплін: 
• Політична економія 
• Мікроекономіка 
• Макроекономіка 
• Історія економіки та економічної думки 
• Глобальна економіка 
•  

До 
 01.09.2018 р. 

Викладачі 
кафедри 
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2. Навчальні та робочі програми з дисциплін: 

• Економіка у європейській інтеграції 
• Теорія та історія фінансової системи 
• Корпорації та фінансова 

інфраструктура 
• Міжнародні фінансові організації 
• Об’єктно-орієнтоване програмування 
• Методологія тестування програмного 

забезпечення 
• Технології проектування та 

адміністрування БД і СД 

Викладачі 
кафедри 

Викладачі 
кафедри 

 

3. Методичні рекомендації до виконання, 
курсової роботи з дисципліни «Об’єктно-
орієнтоване програмування» 

Квітень  
2019 р. 

Орловська А.Б 
 

4. Збірник тестових завдань з дисципліни 
«Історія економіки та економічної думки» 

І семестр Пікулик О.І. 
Зеленко В.А.  

3.5.  Проведення методичних семінарів 

Кафедра державних та місцевих фінансів 
1. «Організація  самостійної роботи студентів та 

її методичне забезпечення» 
ІІ семестр 

2018-2019 н.р. 
Викладачі 
кафедри  

Кафедра обліку і аудиту 
1. «Сучасні стандарти фахової підготовки 

магістрів обліку і оподаткування  в закладах 
вищої освіти»  
 
 

ІІ  семестр 
2018-2019 н.р. 

Викладачі 
кафедри 

 

Кафедра економічної кібернетики 
1. Проведення методичного семінару з обміну 

досвідом застосування інформаційних 
технологій при викладанні матеріалу 
навчальних дисциплін 

ІІ семестр  
2018-2019 н.р. 

Викладачі 
кафедри  

2. Науково-практичні семінари за тематикою 
НДР кафедри та індивідуальних досліджень 
викладачів 

Упродовж 
навчального 

року 
Викладачі 
кафедри  

3. Загальні вимоги до змісту та оформлення 
навчальних посібників, особливості 
підготовки робочих навчальних програм, 
матеріалів до лабораторних занять та 
самостійної роботи студентів 

І семестр 
2018-2019 н.р. 

Викладачі 
кафедри  

Кафедра економіки та менеджменту 
1. «Стан і тенденції боротьби з корупцією в 

Україні» 
І семестр 

2018-2019 н.р. 
Викладачі 
кафедри  

2. «Державне управління соціально-
економічним розвитком України» 

І семестр 
2018-2019 н.р. 

Викладачі 
кафедри  

3. «Формальна та неформальна освіта в Україні» ІІ семестр 
2018-2019 н.р. 

Викладачі 
кафедри  

4. «Техніки комунікації у ситуаціях ІІ семестр 
2018-2019 н.р. 

Викладачі 
кафедри  
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міжособистісного та ділового спілкування» 
 
 

1 2 3 4 5 

Кафедра економічної теорії 
1. «Сучасні мобільні інформаційні технології та 

їх вплив на освітній процес» 
Січень 
2019 р. 

Орловська А.Б. 
 

2.. «Методика викладання навчальної дисципліни 
«Міжнародні фінансові організації» 

Червень 
2019р. 

 

Прокопишак 
В.Б. 

 

3.6. Проведення «круглих столів» 
 

Кафедра державних та місцевих фінансів 
1.. «Роль інформаційних та інтерактивних технологій 

у навчально-виховному процесі ВНЗ» 
ІІ семестр 

2018-2019 н.р. 
Викладачі кафедри  

Кафедра обліку і аудиту 
1. «Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу 

та оподаткування в сучасних умовах»  
Жовтень 
2018 р. 

Романів Є.М. 
Гончарук С.М. 

 

 «Сучасні тенденції  створення служби фінансових 
розслідувань та функціонування органів 
державного фінансового контролю в Україні»   

Березень 
2019 р. 

Гончарук С.М. 
Долбнєва Д.В 

 

2. «Імплементація теоретико-професійного навчання 
з обліку і оподаткування  в практику бізнесових 
структур»  

Квітень 
2019 р. 

Приймак С.В. 
Шот А.П. 

 

3. «Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю 
та аналізу в умовах глобальних економічних змін»  

Травень 
2019 р. 

Романів Є.М. 
Гончарук С.М. 

 

Кафедра економічної кібернетики 
1. Круглий стіл на тему «Актуарні розрахунки» Листопад –

Грудень 
2018 р. 

Жмуркевич А.Є. 
Ситник В.Ю. 

Задорожна А.В 

 

2. Круглий стіл на тему «Сучасні тенденції розвитку 
ІТ-технологій у логістиці» 

Квітень, 
2019 р. 

Шевчук І.Б. 
Васьків О.М. 

Стадник Ю.А. 

 

Кафедра економіки та менеджменту 
1. «Удосконалення комунікації між бізнесом та 

органами влади: виклики та завдання» 
ІІ семестр 

2018-2019 н.р. 
Викладачі 
кафедри  

2. «Формування та реалізація підходів 
управлінського контролю в стратегіології 
розвитку національного господарства: наукова 
школа» 

ІІ семестр 
2018-2019 н.р. 

Карпінський Б.А. 
Викладачі 
кафедри  

3. «Українська мова і нація» до дня української 
писемності 

І семестр 
2018-2019 н.р. 

Бобко Л.О. 
Викладачі 
кафедри 
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Розділ 4.  
Організація гуманітарної освіти та виховної роботи 

№ 
п/п З а х о д и Термін 

виконання Відповідальні 
Відмітка 

про 
виконан

ня 
1 2 3 4 5 

4.1. Організаційні заходи 
1. Затвердити план виховної роботи факультету 

на 2018–2019 навчальний рік 
Вересень 
2018 р. 

Шушкова 
Ю.В. 

 

2. Скласти плани: 
 виховної роботи кафедр 
 виховної роботи в академічних групах 

Вересень 
2018 р. 

 

Завідувачі 
кафедр 

Порадники 
груп 

 

3. Провести організаційні бесіди в академічних 
групах на теми: 
 Правила користування бібліотекою 
 Правила внутрішнього розпорядку в 

ЛНУ імені Івана Франка 
 Права та обов’язки мешканців 

гуртожитку 

Вересень 
2018 р. 

 

Порадники 
академічних 

груп 

Лутчин О.В. 

 

 

 

4. Організувати участь студентів Факультету у 
святкуванні Дня Університету 

Жовтень 
2018 р. 

 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 
Шушкова 

Ю.В. 

 

5. Проводити засідання Ради порадників 
факультету 

За 
графіком 

Шушкова 
Ю.В. 

 

6. Налагодити взаємне відвідування 
порадниками академічних груп виховних 
заходів з метою обміну досвідом 

Упродовж 
навчально-го року 

 

Шушкова 
Ю.В. 

Порадники 
академічних 

груп 

 

7. Проводити загальні збори мешканців 
гуртожитку для вирішення поточних проблем 

Упродовж 
навчального року 

Лутчин О.В. 
 

 

8. Організувати і провести День відкритих 
дверей на Факультеті для абітурієнтів 2019 
року 

Грудень, 
Лютий, 

Березень, 
Травень 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 
Шушкова 

Ю.В. 

 

9. Провести вручення дипломів випускникам 
факультету  

Грудень 
2018 р. 

Стасишин А.В. 
Порадники 

академічних 
груп 
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4.2. Національно – патріотичне виховання 
 

1. Участь у пішій ході до Меморіалу воїнів УГА 
та січових стрільців з нагоди Дня 
Листопадового чину 

Листопад 
2018 р. 

 

Стасишин А.В. 
Шушкова 

Ю.В. 
Порадники 

академічних 
груп 

 

2.  Організувати заходи з нагоди відзначення 5-ї 
річниці Революції Гідності на тему «Україна 
гідна свободи» 

Листопад 
2018 р. 

Порадники 
академічних 

груп 

 

3. Участь у святкових заходах до Дня 
Соборності України 

Січень 
2019 р. 

Порадники 
академічних 

груп 

 

4. Участь у заходах із вшанування пам’яті Героїв 
Небесної Сотні 

Лютий 
2019 р. 

Порадники 
академічних 

груп 

 

5. Організувати бесіди, диспути на теми: 
 «Відомий і невідомий Борис Грінченко». 

До 155-річчя українського письменника, 
педагога, мовознавця 

 «Історична роль гетьмана Івана Мазепи». 
До 380-річчя гетьмана України, борця за 
незалежність України 

 
Грудень 
2018 р. 

 
Березень 
2019 р. 

 
Порадники 

академічних 
груп 

Порадники 
академічних 

груп 

 

6. Організувати флешмоб до Всесвітнього дня 
вишиванки 

Травень 
2019 р. 

Студентська 
рада 

 

7. Провести екскурсії музеями Львова, містами 
України з метою вивчення історії рідного 
краю, формування національної свідомості: 
 

 Львівський національний літературно- 
меморіальний музей Івана Франка 

 Львів – місто Івана Франка 
 Державний меморіальний музей 

Михайла Грушевського 
 музей історії ЛНУ 

Вересень 
2018 

– Травень 
2019 р. 

 

Шушкова 
Ю.В. 

Порадники 
академічних 

груп 
 

 

8. Провести зустрічі з відомими політичними та 
громадськими діячами 

Упродовж 
навчального року 

Порадники 
академічних 

груп 

 

9. Організувати обговорення в академічних 
групах важливих подій в Україні та світі з 
метою формування у студентів 
відповідальності за долю держави 

Упродовж 
навчального року 

 

Викладачі, 
Порадники 

академічних 
груп 
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4.3. Громадсько – правове виховання 
 

1. Формувати правову культуру студентів, 
знайомити їх із нормативними актами 

Постійно Порадники 
академічних 

груп 

 

2. Провести лекції та бесіди на теми: 
 «Військова служба – громадянський та 

військовий обов’язок перед своєю 
Батьківщиною» 

 «Професійно-правова обізнаність як 
основа правової вихованості 
майбутнього фахівця»  

 «Активна громадська позиція – єдиний 
шлях стати господарем у власній 
державі» 

 «Конституція Пилипа Орлика та її 
значення в історії України» 

 
Жовтень 
2018 р. 

 
 

Листопад 
2018 р. 

 
Лютий 
2019 р. 

 
Квітень 
2019 р. 

 
Порадники 

академічних 
груп 

Порадники 
академічних 

груп 
Порадники 

академічних 
груп 

Порадники 
академічних 

груп 

 

3. Провести зустрічі студентів з представниками 
правоохоронних органів 

Упродовж 
навчального року 

Порадники 
академічних 

груп 
Лутчин О.В. 

 

4. Здійснювати соціально-психологічну 
реабілітацію студентів, які зазнали 
насильства; були втягнуті в протиправні дії; 
підпали під вплив псевдорелігійних культів, 
знаходяться в скрутному життєвому 
становищі 

Постійно Порадники 
академічних 

груп 
Психологічна 
служба ЛНУ 

 

 

5. Впроваджувати інноваційні методи і форми 
роботи, щодо подолання негативних явищ у 
студентському середовищі: проявів 
насильства, агресивності, девіантної 
поведінки 

Постійно Порадники 
академічних 

груп 
Психологічна 
служба ЛНУ 

 

6. Залучати студентів до волонтерської 
діяльності, інформувати про волонтерський 
рух в Україні, його значення та перспективи 

Постійно Студентська 
рада 

Порадники 
академічних 
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4.4. Моральне виховання 
 

1. Вивчати та аналізувати морально- 
психологічний клімат в академічних групах 

Постійно Порадники 
академічних 

груп 

 

2. Провести лекції та бесіди на теми: 
 
 «Світ належить оптимістам, песимісти - 

тільки глядачі» 
 «Життєві цінності сучасної молоді» 

 
 

Грудень 
2018 р. 
Квітень 
2019 р. 

 
 

Порадники 
академічних 

груп 
 

 

3. 
 
 
 
 

4. 

Організувати та провести тренінги для 
першокурсників «Бути студентом – легко і 
цікаво  
Організувати та провести тренінги 
самопрезентації «Я навиворіт»! 

Вересень   
2018 р. 

 
 
 

Травень   
2019 р. 

Психологічна 
служба ЛНУ 

 
 
 

Психологічна 
служба ЛНУ  

 

4.5. Естетичне виховання  
 

1. Залучати студентів до участі у роботі 
колективів та гуртків Центру культури та 
дозвілля, з метою піднесення рівня художньо-
естетичного розвитку молоді 

Постійно Шушкова 
Ю.В. 

Порадники 
академічних 

груп 

 

2. Систематично організовувати огляди вистав у 
театрах м. Львова 

Упродовж 
навчального 

року 
 

Студентська 
рада, 

Порадники 
академічних 

груп 

 

3. Забезпечити відвідування студентами 
концертних програм у Львівській філармонії, 
органному залі 

Упродовж 
навчального 

року 

Студентська 
рада, 

Порадники 
академічних 

груп 

 

4. Залучити студентів до участі у концертній 
програмі «Осінні акварелі» 

Жовтень 
2018 р. 

Шушкова 
Ю.В. 

 

 

5. Організувати і провести концертні програми: 
 День студента  
 Містер і міс факультету  

 

 
Листопад 

2018 р. 
Березень 
2019 р. 

 
Студентська 

рада 
Студентська 

рада 

 

6. Провести: 
 літературний вечір «З любов’ю в серці 

до людей» до 185-річчя з дня 
народження Марка Вовчка 

 культурно-мистецький вечір до 205-
річчя з дня народження Тараса 
Шевченка «Краса Шевченківського 
слова»  

 
Грудень  
2018 р. 

 
 

Березень  
2019 р. 

 
Порадники 

академічних 
груп 

Шушкова 
Ю.В., 

Студентська 
рада  
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4.6. Фізичне виховання 
 та утвердження здорового способу життя 

1. Провести тематичні виховні години на теми: 
 «Як уникнути віртуального життя» 
 «Шляхи передачі ВІЛ-інфекції. Здорова 

поведінка» 
 «Репродуктивне здоров’я молоді: 

особливості та шляхи покращення» 
 «Формуємо здорові звички» 

Вересень  
2018 р. 

Грудень 2018 р. 
Лютий 
2019 р. 

Березень 2019 р. 

Порадники 
академічних 

груп 
Психологічна 
служба ЛНУ 

 

2. Організувати та провести Тиждень здоров’я Квітень  
2019 р. 

Студентська 
рада 

Порадники 
академічних 

груп 

 

3. Організувати похід в Музей народної 
архітектури та побуту «Шевченківський гай» 
за програмою «Козацькі забави» 

 
Жовтень  
2018 р. 

Студентська 
рада 

Порадники 
академічних 

груп 

 

4. Забезпечити участь студентів у змаганнях за 
програмою «Універсіада Львівщини 2018-
2019» 

Календар 
обласного 
управління 

фізичної 
культури і 

спорту 

Студентська 
рада 

 

 
Розділ 5. Підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу 
 

 

№ 
п/п З а х о д и Термін 

виконання  Відповідальні 
Відмітка 

про 
виконання 

1 2 3 4 5 
1. З метою забезпечення безперервної освіти 

науково-педагогічних працівників та 
підвищення їх кваліфікації: 

   

     

1.1. Сформувати план-графік підвищення 
кваліфікації професорсько-викладацького 
складу факультету на 2018-2019 навчальний 
рік 

Вересень 
2018 р. 

Завідувачі кафедр  

1.2. Здійснювати планове підвищення кваліфікації 
професорсько-викладацького складу кафедр: 

Впродовж 
навчального року 
за індивідуальними 

планами викладачів 

Викладачі  

 на факультетах підвищення кваліфікації 
вищих навчальних закладів IV рівня 
акредитації 

 шляхом стажування на відповідних 
кафедрах Вузів, у науково-дослідних 
установах, органах фінансової системи 
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1 2 3 4 5 
1.3. Надавати методичну допомогу викладачам та 

створювати умови для написання 
дисертаційних робіт. Сприяти в публікації 
статей і монографій, організації рецензування 
наукових статей, дисертаційних робіт,  
організації консультацій провідних вчених та 
практиків 

Упродовж 
навчального 

року 

Стасишин А.В. 
Дубик В.Я. 

Завідувачі кафедр 

 

2. З метою підвищення рівня професійної 
майстерності брати участь у роботі: 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
кафедр 

Викладачі 
 

 

  семінарів-нарад, що проводяться 
Міністерством освіти і науки України (в 
режимі он-лайн), органами 

  

 фінансової системи, державного 
управління та ін. 

   

  теоретичних та науково-практичних 
конференціях різного рівня 

   

5. З метою обміну досвідом здійснювати творче 
співробітництво кафедр факультету з 
відповідними кафедрами ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 
акредитації 

Упродовж 
навчального 

року 

Завідувачі 
кафедр 

Викладачі 
 

 

6. Організувати роботу кафедральних 
(міжкафедральних) семінарів 
 

Вересень 
2018 р. 

Завідувачі 
кафедр 

 

7. Організувати проведення лекцій з актуальних 
проблем економіки та фінансів країни, регіону 
за участю провідних вчених та спеціалістів 
органів фінансової системи, державного 
управління та ін. 

Упродовж 
навчального 

року 

Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 
Завідувачі 

кафедр 

 

 
Розділ 6. Профорієнтаційна робота 

 
№ 
п/п З а х о д и Термін 

виконання  Відповідальні 
Відмітка 

про 
виконання 

1 2 3 4 5 
1. Розробити і затвердити на засіданні Вченої 

ради факультету план заходів щодо 
організації прийому у новому навчальному 
році 

Вересень 
2018 р. 

Стасишин А.В.  

2. Оновити мультимедійну презентацію 
факультету, кафедр та спеціальностей, за 
якими проводиться підготовка фахівців  

Щомісяця 
упродовж року 

Завідувачі 
кафедр 

 

3. Наповнення Інтернет-сторінки факультету 
та кафедр інформацією для абітурієнтів 

Щомісяця 
упродовж року 

Стасишин А.В. 
Завідувачі 

кафедр 

 

     

4. Організувати виїзні кампанії у 
загальноосвітні навчальні заклади, 
закріплених за кафедрами з метою 
популяризації факультету та спеціальностей 

Упродовж року Завідувачі 
кафедр 
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5. Організувати і провести Дні відкритих 

дверей 
За планом 

роботи ЛНУ 
Стасишин А.В. 

Завідувачі 
кафедр 

Викладачі 

 

6. Оновити буклет та інші ілюстративні 
матеріали для абітурієнтів 

Січень  
2019 р. 

Завідувачі 
кафедр 

 

     

7. Взяти участь у Ярмарку професій для 
молоді у рамках міського молодіжного 
форуму – 2018 «Україна – молодь – 
майбутнє» 

Жовтень, 
листопад 2018 р. 

Стасишин А.В. 
Завідувачі 

кафедр 
Викладачі 

 

 

8. Взяти участь у Ярмарку кар’єри у рамках 
Дня професійного самовизначення 

Травень 
2019 р. 

Стасишин А.В. 
Завідувачі 

кафедр 
Викладачі 

 

9. Взяти участь у «Форумі кар’єри» Квітень-травень 
2019 р. 

Стасишин А.В. 
Завідувачі 

кафедр 
Викладачі 

 

10. Взяти участь у «Ярмарку кар’єри» Травень  
2019 р. 

Стасишин А.В. 
Завідувачі 

кафедр 
Викладачі 

 

11. На факультеті створити належні умови праці 
для роботи відбіркової комісії 

Червень 
2019 р. 

Стасишин А.В.  

12. Проводити консультації серед абітурієнтів  
з питань вибору спеціальності, яка б 
найбільш відповідала здібностям, нахилам і 
підготовці абітурієнта 

Упродовж 
навчального року 

Випускові 
кафедри 

Відбіркова 
комісія 

 

13. Обговорити результати прийому 2018 року 
та проаналізувати конкурсну ситуацію, 
виробити рекомендації з проведення 
профорієнтаційної роботи серед учнів 
випускних класів шкіл 

Серпень 
2018 р. 

Стасишин А.В  

14. Оформити та передати справи абітурієнтів у 
відділ кадрів Університету 

До 30 серпня 
2019 р. 

Відбіркова 
комісія 

 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Співпрацювати з органами студентського 
самоврядування з метою залучення 
студентів факультету до профорієнтаційної 
роботи: 

Упродовж 
навчального року 

 
 
 
 
 
 

Грудень 
2018 р. 

 

Стасишин А.В. 
Завідувачі 

кафедр 
 Органи студ. 

самовряду-
вання 

 

 

 

 провести співбесіди із учнями 
випускових класів шкіл та випускових 
груп коледжів щодо спрямування 
майбутніх випускників до навчання за 
спеціальностями факультету 

 оновити СД-диски та слайд-щоу про 
факультет для демонстрування в 
школах, коледжах при проведенні 
профорієнтаційної роботи, на Дні 
відкритих дверей 

16. Здійснювати на постійній основі співпрацю 
із районними відділами освіти на території 
міста та області  

Постійно Дубик В.Я.  
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17. Запрошувати школярів та випускників шкіл 

м. Львова і області до участі у заходах, які 
організовані факультетом, кафедрами 

Постійно Органи студ. 
самовряду-

вання 
 

 

18. Підготовити інформаційні пакети для 
директорів шкіл та випускників шкіл і ліцеїв 
з інформацією про факультет, кафедри, 
організацію навчання та дозвілля студентів 

Жовтень, 
листопад 
2018 р. 

Завідувачі 
кафедр 

 

19. Підготувати інформаційні листки «Наші 
випускники» та розмістити на сайті 
факультету 

Травень 
2019 р. 

Шушкова 
Ю.В. 

 

20. Активізувати профорієнтаційну роботу  
з метою залучення до навчання обдарованої 
молоді з числа випускників профільних 
загальноосвітніх навчальних закладів 
(ліцеїв, гімназій), навчальних баз 
Регіонального центру моніторингу освіти, 
що створені в інших містах регіону, 
осередків обласного відділення Малої 
академії наук та ін. 

Упродовж 
навчального року 

Завідувачі 
кафедр 

 

21. Провести зустрічі із керівництвом 
навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та 
погодити зміст, умови поширення 
інформації про прийом на навчання 
випускників  
 

Жовтень, 
листопад 
2018 р. 

Завідувачі 
кафедр 
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Розділ 7. Антикорупційні заходи 
  

№ 
п/п З а х о д и Термін 

виконання  Відповідальні 
Відмітка 

про 
виконання 

1 2 3 4 5 
1. Брати участь у  зустрічах Ректора 

Університету зі студентами та працівниками 
факультету 

Упродовж 
навчального року 

Стасишин А.В. 
колектив 

Факультету 

 

 
 

2. 

 

Проводити зустрічі декана та заступників 
декана факультету зі студентами та 
працівниками факультету 
 

Упродовж 
навчального року 

 
Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 

 

3. Проводити вступні фахові випробування із 
застосуванням системи комп’ютерного 
тестування  
 

Під час вступної 
кампанії 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

 

4. Інформувати абітурієнтів і громадськість  
про розмір плати за навчання за договорами 
з юридичними та фізичними особами 
 

Упродовж 
навчального року 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

 

 

5. Здійснювати контроль за дотриманням 
законодавства при наданні платних послуг 

Упродовж 
навчального року 

Стасишин А.В. 
 

 

6. Дотримуватись вимог та забезпечити 
виконання Антикорупційної програми 
Університету на виконання Закону України 
«Про запобігання корупції» 
 

З часу прийняття Стасишин А.В. 
Колектив 

факультету 

 

7. Дотримуватись вимог Положення про 
організацію освітнього процесу, ухвал 
Вченої ради Університету та факультету 
щодо проведення семестрового контролю, 
атестації здобувачів вищої освіти, захисту 
курсових та дипломних робіт, практики 
 

Упродовж 
навчального року 

Стасишин А.В. 
Ситнитк Н.С. 

Завідувачі 
кафедр 

Викладачі 

 

8. Дотримуватись  Положення про 
Студентське містечко Університету щодо 
поселення та проживання студентів у 
гуртожитку 

Упродовж 
навчального року 

Стасишин А.В. 
 

 

 
 

9. 

 

Дотримуватись вимог чинного 
законодавства щодо надання в оренду 
тимчасово-вільних приміщень факультету 
 

Упродовж 
навчального року 

 
Стасишин А.В. 
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Розділ 8. Соціальний захист учасників 
навчально-виховного процесу 

 

№ 
п/п З а х о д и Термін 

виконання Відповідальні 
Відмітка 

про 
виконання 

1 2 3 4 5 
1. З метою організації належних умов праці  

і навчання: 
Упродовж 

навчального року 
Адміністрація 

Профбюро 
факультету 

 

  забезпечити виконання 
конституційних прав і гарантій у 
рамках навчально-виховного процесу 

 

  створювати сприятливі умови для 
забезпечення продуктивної діяльності 
працівників 

  
 

  забезпечити умови для поширення 
наукової та науково-дослідної роботи 
професорсько-викладацького складу, 
перепідготовки і підвищення 
кваліфікації кадрів 

  

 

  забезпечити кафедри належними 
умовами праці та технічними засобами   

 

  забезпечити студентів належними 
умовами для навчання, розвитку та 
становлення їх як фахівців 

  
 

  покращити систему заходів з охорони 
праці   

 

2. З метою поліпшення рівня життя та 
життєдіяльності членів колективу:  

 
 
 

 

  дотримуватись встановлених 
мінімальних та максимальних обсягів 
навантаження професорсько-
викладацького складу  

До початку 
навчального року 

Деканат  

   розробити оптимальний розклад 
навчальних занять для викладачів та 
студентів 

До початку 
семестрів 

Деканат  

   вивчити питання про необхідність та 
можливість внутрішнього сумісництва 
професорсько-викладацьким складом 

До початку 
навчального року 

Стасишин А.В.  

   впроваджувати  системи мотивації та 
заохочення членів колективу 

Упродовж 
навчального року 

Адміністрація 
Профбюро 
факультету 

 

   забезпечувати соціальний захист дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування; осіб, 
віднесених до пільгових  категорій  

 

  клопотати перед адміністрацією 
Університету про надання матеріальної 
допомоги членам колективу у разі 
термінової потреби  

 

В разі потреби Адміністрація 
Профбюро 
факультету 
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  забезпечити надання додаткових 

відпусток працівникам, передбачених 
законодавством, а також додаткових 
днів до відпустки окремим категоріям 
працівників, передбачених 
Колективним договором 

В разі потреби Адміністрація 
Профбюро 
факультету 

 

     

3. З метою забезпечення гармонійного 
розвитку особистостей, що беруть участь  
у навчально-виховному процесі: 

Упродовж 
навчального року 

Адміністрація 
Профбюро 
факультету 

 

   забезпечити виконання основних 
напрямів Концепції національного 
виховання студентської молоді 

 
 

 

   сприяти подальшій демократизації 
управління в трудовому та 
студентському колективах 

 
 

 

   здійснювати заходи по збереженню 
і підтримці здоров’я, пропаганді 
здорового способу життя 

 
 

 

   впроваджувати заходи з розвитку 
фізичної культури і спорту 

 
 

 

   забезпечити святкування державних 
свят України та ювілейних дат членів 
колективу 
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Розділ 9. Зміни і доповнення  
 

№ 
п/п З а х о д и Термін 

виконання  Відповідальні 
Відмітка 

про 
виконання 

1 2 3 4 5 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
Заступник декана 
 з навчально-методичної роботи   Н. Ситник 
 
Заступник декана  
з наукової роботи     В. Дубик 
 
Заступник декана  
з виховної роботи     Ю. Шушкова 
 


