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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ ім. ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

04.06.2019 р.                              м. Львів № 119 - р      
         

Про організацію освітнього процесу, навчальної, 
методичної, наукової, виховної роботи на 
факультеті управління фінансами та бізнесу у  
2019–2020 навчальному році 

 

 

Відповідно до концептуальних засад реформування вищої освіти, з метою 

виконання пріоритетних завдань в освітній, науковій та виховній діяльності перед 

колективом факультету управління фінансами та бізнесу  поставити такі завдання  у 

2019-2010 навчальному році: 

1. Забезпечити дотримання положень законодавчих та нормативних документів з 

питань вищої освіти в Україні, наказів Ректора Університету, ухвал Вченої ради 

Університету, Вченої ради Факультету,  виконання Плану навчальної, методичної, 

наукової, виховної роботи Факультету, планів роботи кафедр, індивідуальних 

планів  роботи викладачів у 2019-2020 навчальному році. 

2. Освітню діяльність спрямувати на формування кадрів-професіоналів нової 

генерації – економістів, фінансистів, управлінців для роботи в державних 

фінансових і фіскальних органах, фондах, інвестиційних компаніях, фінансово-

кредитних установах, підприємствах різних форм власності та видів діяльності, 

наукових, освітніх установах держави з метою подальшої  інтеграції України в 

світовий економічний простір. 

2.1. Визначити пріоритети освітньої діяльності факультету управління 

фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івані 

Франка у 2019-2020 навчальному році: 

• формування та утримування конкурентного статусу факультету у 
підготовці компетентних і конкурентоспроможних фахівців із фінансів та 
бізнесу. 

• підвищення якості підготовки фахівців до рівня, що забезпечить їм 
можливість зайняти достойне місце в соціумі та успішно працювати за 
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фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці 
знань; 

•  підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального 
процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти; 

•  інтеграція у європейський і світовий освітній й науковий простір, 
зміцнення і розширення зв’язків з освітянами та науковцями України і 
зарубіжжя; 

• формування висококваліфікованих професіоналів із фінансів, економіки, 
обліку,  управління та бізнесу –  еліти суспільства у економічній сфері;  

• забезпечення, із урахуванням розвитку науки і вимог ринку праці, 
відповідності освітніх програм потребам держави і суспільства; 

• інтенсифікація освітнього процесу завдяки широкому впровадженню 
інформаційно-комунікаційних технологій і зменшенню частки 
репродуктивної складової;  

• запровадження системи мотивації науково-педагогічних працівників до 
вдосконалення навчальних програм і забезпечення якості освіти;  

• формування максимально ефективної системи відбору талановитої молоді 
на навчання як за рахунок профорієнтаційної роботи з випускниками (за 
попереднім рівнем освіти), так і в результаті розвитку інтегрованої 
неперервної системи відбору і підготовки кадрів за схемою «коледж – 
Університет»; 

• забезпечення довіри ринку праці до присвоєних кваліфікацій випускникам 
факультету; 

• розширення переліку та забезпечення якості викладання фахових дисциплін 
іноземною мовою;  

• удосконалення системи оцінювання знань студентів відповідно до 
оновлених вимог і засобів діагностики успішності;  

• контроль за розробкою навчально-методичного забезпечення; 
• розвиток інформаційної і технічної підтримки навчального процесу;  
• оновлених програм практик, тематики кваліфікаційних робіт відповідно до 

навчальних планів. 
 

3. Заступнику декана факультету з навчально-методичної роботи Ситник Н.С., 

керівникам структурних підрозділів, завідувачам кафедр, гарантам освітніх 

програм підготовки магістрів і бакалаврів, науково-педагогічним 

працівникам Факультету: 

3.1. Підтримувати позитивну академічну репутацію Факультету; здійснювати 

пошук новітніх інноваційних підходів для підвищення якості підготовки 

бакалаврів та магістрів, мотивувати студентів до постійного 

самовдосконалення та безперервного професійного розвитку. 

3.2. Продовжити роботу з вдосконалення освітнього процесу на денній та 

заочній формах навчання шляхом запровадження  новітніх методик, 

використання інноваційних методів і прийомів навчання, розширення 
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переліку вибіркових дисциплін, збільшення рівня використання 

мультимедійної техніки.  

3.3. З 01.09.2019р. запровадити Освітні програми та навчальні плани, 

затверджені рішенням Вченої ради факультету від 19 лютого 2019 року 

(протокол № 7). 

3.4. Проводити постійний контроль за організацією викладання навчальних 

дисциплін, дотриманням методик проведення навчальних занять, 

організацією самостійної та індивідуальної роботи студентів, написанням 

курсових та кваліфікаційних (магістерських) робіт. 

3.5. Проводити постійний  моніторинг якості та результатів навчання за кожною 

освітньою програмою і здійснювати рейтингування викладацького складу 

кафедр відповідно до вимог Університету. 

3.6. Удосконалювати систему контролю якості знань студентів Факультету, 

забезпечити дотримання вимог «Положення про контроль та оцінювання 

навчальних досягнень студентів Львівського національного університету 

імені Івана Франка» від 01.03.2013 р. із змінами, затвердженими наказом 

ректора від 01.07.2015р. № О-96. 

3.7. За результатами екзаменаційних сесій, замірів знань студентів, проходження 

практики студентами, атестації здобувачів вищої освіти проводити 

внутрішній аудит освітньої діяльності кафедр. 

3.8. Забезпечити об’єктивну атестацію здобувачів вищої освіти, єдині вимоги до 

оцінювання знань та умінь студентів з дисциплін. оновити вимоги до 

оцінювання результатів написання і захисту кваліфікаційних робіт. 

3.9. Відповідно до Положення про порядок забезпечення вільного вибору 

студентами навчальних дисциплін у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка, ухваленого Вченою радою Університету 30 

грудня 2015 року, активізувати роботу кафедр з популяризації вибіркових 

дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки з метою 

формування груп студентів з різних факультетів Університету для їх 

вивчення  з урахуванням здібностей та бажань студентів. 

3.10. Урізноманітнити роботу з обдарованою та талановитою студентською 

молоддю, а саме: практикувати навчання студентів за індивідуальними 

графіками; реалізувати вивчення дисциплін за вільним вибором студентів; 
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забезпечити зручний розклад проведення занять дисциплін за вибором 

студентів. 

3.11. Забезпечити ефективне функціонування системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових і науково-методичних працях науково-

педагогічних працівників та студентів Факультету відповідно до 

законодавства.  

3.12. Впровадити на постійній основі опитування студентів щодо якості освітніх 

програм і роботи професорсько-викладацького складу. 

3.13. Провести акредитацію освітніх програм підготовки магістрів за 

встановленою процедурою. 

4. Завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм, науково-педагогічним 

працівникам Факультету чітко і неухильно дотримуватись визначених термінів 

підготовки документів (планів, програм, наказів тощо), забезпечити 

персоналізацію відповідальності при прийнятті рішень: 

4.1. В планах роботи кафедр, індивідуальних планах роботи викладачів на  

2019-2020 навчальний рік розробити заходи щодо організації виконання 

законодавчих та нормативно-правових документів, зокрема з питань 

впровадження нових навчальних планів, розробки комплексів навчально-

методичного забезпечення, посилення практичної підготовки студентів, 

взаємозв’язків з базами практики та роботодавцями, розвитку духовного, 

фізичного та морального потенціалу студентів, зміцнення кадрового складу 

кафедр, протидії корупції, організації профорієнтаційної роботи тощо. 

4.2. В термін до 31.08.2019р. забезпечити затвердження в установленому 

порядку навчально-методичного забезпечення з урахуванням сучасних 

вимог до організації освітнього процесу, змін у нормативно-правовій сфері 

відповідно до потреб суб’єктів навчання, у тому числі електронних 

підручників і посібників. 

4.3. В термін до 01.09.2019р. подати на затвердження індивідуальні плани 

викладачів та плани роботи кафедр на 2019-2020 навчальний рік. 

4.4. Відповідно до Положення «Про веб-сайт факультету/коледжу/інституту 

післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського 

національного університету імені Івана Франка»  на виконання ухвали 

Вченої ради Університету від 09.06.2017 року з метою забезпечення 
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ефективності освітнього процесу, доступу фізичних та юридичних осіб до 

інформаційних ресурсів, прозорості та відкритості роботи факультету:  

4.4.1.   В термін до 07.09.2019р. розмістити інформацію про навчально-

методичне, інформаційне, кадрове та матеріально-технічне 

забезпечення підготовки бакалаврів та магістрів за ліцензованими 

спеціальностями. 

4.4.2.   В термін до 07.09.2019р. привести персональні сторінки кафедр та 

викладачів відповідно до встановлених вимог. 

4.4.3. В термін до 01.10.2019р. забезпечити якісну підготовку та 

поповнення банку тестових завдань для проведення поточного та 

підсумкового контролю знань студентів з використанням 

платформи MOODLE. 

4.4.4. В термін до 20.06.2020р. подати на розгляд та затвердження Вченої 

ради Факультету звіти про роботу кафедр у 2019-2020 навчальному 

році.  

4.4.5.  Протягом навчального року забезпечити вчасне оновлення та  

подання актуальної інформації на офіційний веб-сайт Факультету. 

5. Наукову діяльність у 2019-2020 навчальному році спрямувати на дослідження 

інтеграційних процесів у сфері фінансів і бізнесу, фінансово-економічної безпеки 

держави, фінансів домогосподарств, фінансів суб’єктів господарювання, 

конкурентоспроможності країни та можливостей її підвищення, реформування 

державного і незалежного фінансового контролю в різних галузях економіки; 

фінансово-економічних механізмів та ефективності цільових бюджетних програм, 

дослідження в галузі економічного аналізу, дослідження особливостей 

формування фінансового потенціалу суб’єктів господарювання малого та 

середнього бізнесу та покращення їх фінансового забезпечення тощо. 

6. Заступнику декана факультету з наукової роботи Дубик В.Я., завідувачам 

кафедр, гарантам освітніх програм, науково-педагогічним працівникам 

Факультету: 

6.1. Удосконалювати та розширювати форми співпраці з провідними ВНЗ та 

науковими центрами України і Європи щодо проведення наукових 

досліджень, виконання спільних наукових та навчальних проектів, 

підтримки академічної та дослідницької мобільності студентів, аспірантів і 
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викладачів, участь студентів у конкурсах наукових робіт, олімпіадах, 

турнірах тощо. 

6.2. Впродовж семестрів організувати та провести 1-й тур олімпіад студентів 

із нормативних дисциплін, закріплених за кафедрами. 

6.3. Організувати та провести 1-й тур Всеукраїнського конкурсу наукових 

робіт студентів із спеціальностей факультету та із нормативних дисциплін, 

закріплених за кафедрами. 

6.4. Згідно із рекомендаціями МОН України продовжити роботу щодо 

публікації результатів наукової діяльності у провідних вітчизняних і 

міжнародних журналах, які входять до науко метричних баз даних та мають 

високий імпакт-фактор,  написання монографій, підручників та навчальних 

посібників. 

6.5. Здійснювати системний моніторинг індексу Гірша та Google Scholar 

кожного науково-педагогічного працівника кафедр Факультету. 

6.6. Продовжити практику залучення студентів освітнього ступеня магістр до 

виконання наукових тем кафедр з обов’язковою їх участю і виступами на 

наукових конференціях та публікацією матеріалів досліджень. 

6.7. Підвищити активність щодо пошуку та здобуття наукових грантів, брати 

участь у Європейських програмах стажування та академічного обміну 

(Erasmus Mundus, Erasmus +, та інших).  

6.8. В термін до 01.12.2019р. подати пропозиції щодо викладання навчальних 

дисциплін іноземною мовою з відповідним навчально-методичним 

забезпеченням. 

6.9. Продовжити практику проведення Міжнародних та Всеукраїнських 

конференцій в межах наукових та професійних інтересів кафедр 

Факультету. 

6.10. Активізувати участь викладачів факультету у таких формах наукової 

діяльності як робота в спеціалізованих вчених, експертних радах, 

рецензування та опонування дисертацій тощо. 

7. У виховній роботі в 2019-2020 навчальному році забезпечити гармонійний 

цілісний розвиток особистості студентів, формування у них гуманістичного 

світогляду, соціально-політичної орієнтації, моральності, культури, здорового 

способу життя, звернути увагу на патріотичне та правове виховання студентства у 

світлі Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 
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8. Заступнику декана факультету з виховної роботи Шушковій Ю.В., 

завідувачам кафедр, порадникам академічних груп: 

8.1. Сприяти вільному розвитку особистості студентів, реалізації їх творчих 

ідей, самовиховання і самовдосконалення, вияву індивідуальних 

здібностей, обдарованості й талантів, самореалізації в сфері наукової, 

професійної, художньо-естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності. 

8.2. Забезпечити професійне виховання студентів як основної форми трудової 

діяльності в період навчання, бережливого ставлення до державного майна, 

дотримання норм і правил проживання в гуртожитку; 

8.3. Здійснювати заходи щодо організації студентського дозвілля шляхом 

створення належних умов харчування та відпочинку студентів, залучення їх 

до участі у творчих самодіяльних колективах, спортивних секціях тощо. 

8.4. Постійно приділяти увагу та надавати допомогу студентському 

самоврядуванню на Факультеті. 

8.5. В термін до 01.09.2019 р.  подати пропозиції щодо призначення порадників 

академічних груп та Голови Ради порадників Факультету. 

8.6. В термін до 09.09.2019 р. подати на затвердження план роботи Ради 

порадників Факультету у 2019-2020 навчальному році. 

8.7. В термін до 09.09.2019 р. скласти та затвердити графіки відвідування 

гуртожитку порадниками академічних груп. 

9. Кафедрам Факультету: 

9.1.  Активно проводити профорієнтаційну роботу щодо вступу на Факультет, 

вдосконалювати заходи цієї роботи у загальноосвітніх, професійних 

навчальних закладах, коледжах, брати активну участь в ході вступної 

кампанії з метою залучення студентів на навчання на спеціальностях 

Факультету; 

9.2. Популяризувати досвід кафедри державних та місцевих фінансів щодо 

залучення на навчання випускників загальноосвітніх шкіл по програмі 

«Бізнес ХХІ століття». 

10. Деканату Факультету: 

10.1.  Забезпечити своєчасну розробку та подання на затвердження навчальної 

документації, здійснювати контроль за дотриманням розкладів проведення 

занять, іспитів, заліків, атестації здобувачів вищої освіти. 
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10.2. З метою належної організації освітнього процесу вдосконалювати роботу та  

відвідувати інструктажі по впровадженню АС «Деканат». 

10.3. Закріпити за кафедрами аудиторії та призначити відповідальних за їх 

оформлення і наповнення відповідним змістом, орієнтованим на відповідну 

спеціальність (спеціалізацію). 

11. Учасникам навчально-виховного процесу сприяти розвитку демократизації 

управління на Факультеті, ширше залучати до управління студентські професійні 

спілки та органи студентського самоврядування.  

12. З метою запобігання правопорушень, посадових зловживань, хабарництва в 

системі освіти забезпечити відкритість та прозорість функціонування системи 

освіти, проводити роз’яснювальну роботу серед студентів, їх батьків стосовно 

питань профілактики протиправних дій у системі освіти, здійснювати дієвий 

контроль під час екзаменаційних сесій та атестації здобувачів вищої освіти. 

13. Відповідальність за виконання планів роботи кафедр, контроль за виконанням 

індивідуальних планів, навчального навантаження, дотриманням трудової 

дисципліни професорсько-викладацьким  складом кафедр покласти на завідувачів 

кафедр. 

14. Довести дане розпорядження до відома науково-педагогічних працівників та 

студентів Факультету. 

15. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декан факультету управління  
фінансами та бізнесу       А. В. СТАСИШИН 
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