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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. 1 раз в місяць 

Конференц 

зал 

2.  Засідання кафедр: 

  фінансового менеджменту Ситник Н.С. 
1-й вівторок,  

1500 
ауд. 114 

Корпус 2 

  обліку, аналізу і контролю Романів Є.М. 
1-а середа,  

1530 

ауд. 504 

Корпус 1 

 
 цифрової економіки та бізнес-

аналітики 
Шевчук І.Б. 

3-й вівторок,  

1530 

ауд. 508 

Корпус 1 

 
 економки та публічного 

управління 
Капленко Г.В. 

Останній 

вівторок,  

1530 

ауд. 408 

Корпус 1 

 
 публічного адміністрування та 

управління бізнесом 
 

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 

Остання середа,  

1600 

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 

В основу організації роботи факультету покласти положення законодавчих та 

нормативних документів з питань вищої освіти в Україні, накази Ректора 

Університету, ухвали Вченої ради Університету, Вченої ради Факультету, забезпечити 

реалізацію цілей і завдань, визначених Стратегією Львівського національного 

університету імені Івана Франка  та Факультету на період 2020-2025 років 

 
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 

 

2. Участь в організаційних заходах з нагоди 

святкування Дня факультету 

Жовтень 

2020  р. 

 

3. З метою організаційного забезпечення 

освітнього  процесу:  

. 

 

До  

1.09.2020 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: 
 
 
 

 

 
 

  фінансового менеджменту Упродовж  

року 
Адміністрація 

Факультету 
 

 публічного адміністрування та 
управління бізнесом 

 

 обліку, аналізу і контролю  
 цифрової економіки та бізнес-аналітики  
 економки та публічного управління  

 

  

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 2020-2021 навчальному році 
 
 

Вересень 
2020 р. 

Стасишин А.В.  
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3.6. Провести перевірку виконання заходів щодо 

підготовки факультету до навчального року 

До  

01.09.2020 р. 

Стасишин А.В.  

3.7. Відповідно до типової номенклатури справ 
Університету підготувати навчальну 
документацію  

До  

28.08.2020 р. 

Деканат  

3.8. Провести розрахунки кількості штатних 
одиниць науково-педагогічних працівників 
факультету на 2021-2022 навчальний рік 
 

Квітень-травень  

2021 р. 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С 
 

3.9. Затвердити штатний розпис науково-
педагогічних працівників факультету на 2021-
2022 навчальний рік 

Червень 

2021 р. 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С 
 

3.10 Провести розрахунки обсягу навчальної 
роботи науково-педагогічних працівників 
факультету із врахуванням змін контингенту 
на 2020-2021 навчальний рік 

Серпень 

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С 
 

3.11. Провести попередні розрахунки обсягів 
навчального навантаження науково-
педагогічних працівників факультету на 2021-
2022 навчальний рік та провести його 
розподіл 

Травень 

 2021 р. 

Стасишин А.В.  

Ситник Н.С. 
 

3.12. Підготувати пропозиції щодо обсягів випуску 
та прийому за державним замовленням у 2021 
році 

Листопад 

 2020 р. 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С  
 

3.13. Підготувати проект контингенту студентів 
факультету на 2021-2022 навчальний рік 

Березень  

2021 р. 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С 
 

 

4. 

 

Для забезпечення лідерських позицій 

Факультету на ринку освітніх послуг 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 кафедр у 2020-
2021 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 
2020-2021 навчальному році та забезпечити їх 
реалізацію 
 

В планах 

роботи кафедр 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

Дубик В.Я. 

Завідувачі 

кафедр 

 

4.3. Організовувати та проводити маркетингово-
моніторингові та соціально-психологічні 
дослідження стейкхолдерів, а саме: цільових 
груп абітурієнтів, батьків, студентів, 

викладачів, випускників, роботодавців для 
визначення зовнішніх і внутрішніх вимог до 
якості освіти, напрямів удосконалення 
освітньої діяльності 
 

Упродовж 

навчального 

року 

Стасишин А.В. 

Завідувачі 

кафедр 

Керівники 

практик 
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5. Забезпечити якість освітніх послуг на основі 

введення інноваційних гнучких технологій 
організації освітнього процесу, упровадження 
прогресивних методик викладання 
навчальних дисциплін з метою підготовки 
професійних кадрів економістів, фінансистів, 
управлінців  
 

   

5.1. Запровадити Освітні програми, навчальні 
плани підготовки бакалаврів та магістрів на 
денній та заочній формах навчання, 
затверджені рішенням Вченої ради 
факультету від 21 травня 2020 року (протокол 
№ 9); забезпечити виконання навчальних та 
робочих програм за ліцензованими 
спеціальностями та освітніми ступенями 

відповідно до затверджених стандартів 

З 1 вересня  

2020 року  

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

Завідувачі 

кафедр 

Викладачі 

 

 

5.2. Забезпечити дотримання структурно-логічних 
схем підготовки фахівців за заявленими 
галузями знань та спеціальностями 

Упродовж 

навчального 

року  

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

Завідувачі 

кафедр 

 

5.3. Активно впроваджувати систему 
електронного навчання у навчальний процес 
як додаткового засобу підвищення якості 

навчання студентів денної та заочної форм 
навчання (особливо в умовах адаптивного 
навчального середовища) 
 

Упродовж 

навчального 

року 

Завідувачі 

кафедр 

Викладачі 

 

5.3. Кафедрам координувати роботу із  
Організаційно-методичним центром 
електронного навчання (ОМЦЕН) 
Університету з метою впровадження 
технологій електронного навчання 
 

Упродовж 

навчального 

року 

Завідувачі 

кафедр 

Викладачі 

 

5.4. Розширити функціональність засобів 
електронного навчання, встановлюючи або 
розробляючи нові дистанційні курси, засоби 
діагностики, презентації та ін., управляти 
ними, контролювати доступ до своїх курсів, 

надсилання на перевірку виконаних 
студентами завдань, тощо 
 

Упродовж 

навчального 

року 

Завідувачі 

кафедр 

Викладачі 

 

5.5. Практикувати проведення в дистанційному 
режимі консультацій, захисти курсових робіт, 
практики, самостійної роботи із 

забезпеченням участі всіх студентів 
академічних груп, членів відповідних комісій   
 

Упродовж 

навчального 

року 

Завідувачі 

кафедр 

Викладачі 

 

5.6. Здійснювати контроль за проведенням занять 
з використанням технологій дистанційного 
навчання відповідно до розкладу 

Упродовж 

навчального 

року 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

Завідувачі 

кафедр 
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5.7. Інформаційна підтримка дистанційного 

навчання та проведення заходів навчально- 
виховного характеру 

Упродовж 

навчального 

року 

Деканат 

Завідувачі 

кафедр 

Викладачі 

 

5.8. Контроль за обліком виконання робіт за всіма 
видами діяльності, що виконуються в 
дистанційному режимі, своєчасне оформлення 
навчальної документації  

 

Упродовж 

навчального 

року 

Деканат 

Завідувачі 

кафедр 

Викладачі 

 

5.9. Забезпечити проведення заліково-
екзаменаційних сесій та атестації здобувачів 
вищої освіти із застосуванням дистанційних 
технологій відповідно до «Тимчасового 
порядку організації проведення заліково-
екзаменаційної сесії та атестації здобувачів 
вищої освіти із застосуванням дистанційних 
технологій у Львівському національному 

університеті імені Івана Франка», 
затвердженого Вченою радою Університету 
20 травня 2020 року (протокол № 84/5) 
 

Під час 

екзаменаційних 

сесій та 

атестації 

Деканат 

Завідувачі 

кафедр 

Викладачі 

 

5.10. Удосконалювати систему внутрішнього 
забезпечення якості освітніх послуг,  
здійснення моніторингу якості вищої освіти та 
освітньої діяльності за такими напрямами: 

 якість організації освітнього процесу; 

 якість проведення навчальних занять;  

 якість функціонування освітнього 
середовища; 

 задоволеність студентів 
викладацькою діяльністю науково-
педагогічних працівників; 

 якість освітніх програм, навчальних 
планів, програм навчальних 
дисциплін та методичного їх 
забезпечення; 

 якість умов освітнього процесу; 

  якість результатів освітнього 
процесу 
 

Постійно Адміністрація 

факультету 

Завідувачі 

кафедр 

Викладачі 

 

6.  Здійснювати просвітницьку та методично-
консультативну діяльності з питань 
забезпечення якості вищої освіти 

 

Упродовж  

навчального 

року 

Адміністрація 

факультету 

Завідувачі 

кафедр 

Викладачі 

 

7. Забезпечити функціонування та 
удосконалення інформаційної системи 
Факультету для ефективного управління 
якістю вищої освіти  

Упродовж  

навчального 

року 

Адміністрація 

факультету 

Завідувачі 

кафедр 

Викладачі 
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8. Впроваджувати та удосконалювати механізм 

самоаналізу як невід’ємного компоненту 
безперервного розвитку Факультету: щорічно 
оцінювати здобувачів вищої освіти, науково-
педагогічних працівників та регулярно 
оприлюднювати результати таких оцінювань 
на офіційному веб-сайті Факультету 
 

   

9. Організувати розробку силабусів навчальних 

дисциплін відповідно до Закону України «Про 
освіту», Закону України «Про вищу освіту» № 
1556-VII від 01.07.2014 року (зі змінами), 
постанови КМУ «Про затвердження 
ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти» № 1187 від 
30.12.2015 року (із змінами), наказу 
Міністерства освіти і науки від 11 липня 2019 

року № 977 «Про затвердження Положення 
про акредитацію освітніх програм, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти», Положення про організацію 
освітнього процесу в Університеті  
 

До початку 

семестрів 

Ситник Н.С. 

Завідувачі 

кафедр 

Ввикладачі 

 

10. Оновити навчально-методичне забезпечення  
нормативних та вибіркових дисциплін, 

відповідно до вимог Університету 
 

За планами 

роботи кафедр 

Ситник Н.С. 

Завідувачі 

кафедр 

Ввикладачі 

 

11. 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 

 

12. Підготувати розпорядження по факультету 

та здійснювати контроль за їх виконанням: 

 Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

Шушкова Ю.В. 

 

  про організацію освітнього процесу До  

31.08.2020р. 

  

  про перелік діючих програм навчальних 
дисциплін  

Травень 

20210р. 
 

  про навчальне навантаження 
професорсько-викладацького складу  

До  

31.08.2020 р. 

  

  про склад кафедр, призначення 
завідувачів кафедр та їх заступників  

До  

31.08.2020 р. 

.  

  про перелік дисциплін, закріплених за 
кафедрами 

До 

 31.08.2020 р. 

  

  про призначення старост і порадників 
академічних груп 
 

До  

31.08.2020 р. 
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13. Провести наради із керівниками 

структурних підрозділів із питань: 

   

  планування та організація роботи кафедр 
у 2020-2010 навчальному році у світлі 
Закону України «Про вищу освіту» 

Серпень 

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

 

 

  організації методичної роботи науково-
педагогічних працівників  

Вересень 

2020 р. 

 

Вересень 

2020 р. 

 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

.  

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

 

 

  запровадження освітніх програм за 
спеціальностями та освітніми 
програмами 

 

  організації наукової роботи викладачів  
і студентів, складання звіту про наукову 
діяльність у 2020 році 

Вересень 

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Дубик В.Я. 
 

  про роботу порадників академічних груп Вересень 

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Шушкова Ю.В. 
 

  питання організації освітнього процесу 
на заочній формі навчання 

Жовтень 

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Григор’єва М.І. 
 

  про організацію профорієнтаційної 
роботи 

Жовтень 

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Дубик В.Я. 
 

 
 про організацію роботи кафедр з 

питання вільного вибору навчальних 
дисциплін студентами факультету 

Жовтень  

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 
 

 
 про роботу кафедр з розробки силабусів Листопад 

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 
 

 
 організація і методичне забезпечення 

виконання курсових та магістерських 
робіт 

За графіком Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 
 

  організаційні питання проведення та 
методичного забезпечення практичного 
навчання 

Жовтень  

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 
 

 
 забезпечення умов для реалізації 

міжнародних освітніх і наукових 
проектів, академічної мобільності 

викладачів та студентів 
 

Грудень 

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

Дубик В.Я. 

 

 
 про впровадження системи рейтингової 

оцінки наукової роботи факультетів, 
кафедр, науково-педагогічних 
працівників 

Жовтень  

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

Дубик В.Я. 

 

 
 розвиток студентського самоврядування 

і покращення соціального забезпечення 
студентів 

Січень  

2021 р. 

Стасишин А.В. 

Голова студ. ради 
 

 
 залучення стейкхолдерів до співпраці, 

зокрема, до участі у реалізації 
навчальних планів та програм, 
організації проходження практики 

студентами, вирішенні питань надання 
першого робочого місця випускникам 

 

Лютий  

2021 р. 

Стасишин А.В. 

Завідувачі кафедр 
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  організаційні питання проведення 

атестації здобувачів вищої освіти та 
ведення документації 

Вересень 

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

Завідувачі 

кафедр 

 

 
 вивчення досвіду роботи кафедр, 

викладачів, порадників академічних груп 

Травень 

2021 р. 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 
 

 
 про результати роботи факультету 

та кафедр у 2020-2021 навчальному році 

Червень 

2021 р. 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

Дубик В.Я. 

 

 
 про організацію та результативність 

внутрішнього контролю за організацією 
освітньо-виховного процесу 

 

Червень 

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 
 

14. 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 

   

 
 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    

15. 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. 
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  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 

   

16. Здійснювати наскрізну комп’ютеризацію 

навчального процесу шляхом:  

   

  використання в освітньому процесі 
хмарних сервісів збереження даних 

Упродовж 

навчального 

року 

Ситник В.Ю. 

Завідувачі кафедр 

Викладачі 

 

  впровадження в навчальний процес 
системи управління навчанням LMS 
Moodle 

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

   

 
 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 

   

17. 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: 

   

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

Постійно 

 

 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

Звідувачі 

кафедр 

Викладачі 
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17.2. Розширити громадський контроль, зокрема, 

гарантувати доступ фізичних та юридичних 
осіб до інформації у галузі навчання та 
виховання студентів на засадах відкритості, 
прозорості, доступності 

Постійно 

 

  

17.3. 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 

 

 
 

 
 веденням індивідуальних навчальних 

планів та залікових книжок студентів 
 дотриманням вимог щодо поточного та  

модульного контролю 
 дотриманням вимог щодо проведення 

замірів залишкових знань студентів  
 організацією семестрового контролю та 

його результатами 
 організацією атестації здобувачів вищої 

освіти 

 ліквідацією академічної заборгованості 
 

   

17.4. Відвідувати та аналізувати навчальні заняття 
викладачів кафедр 

За  

планами роботи 

кафедр 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

Завідувачі кафедр 

Викладачі 

 

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

За  

результатами 

сесій 

 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

Завідувачі кафедр 

 

17.6. 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 

 

17.7. 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. 
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  відвідувати гуртожиток з метою 

контролю за підготовкою студентів до 
занять 

 

За графіком Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

Викладачі 

 

18. З метою підготовки, проведення атестації 

здобувачів вищої освіти: 

   

 
 розробити та затвердити тематику 

кваліфікаційних робіт для студентів 
освітнього ступеня «магістр» на 2021-
2022 навчальний рік 

Червень 

2021 р. 

 

Завідувачі 

випускових 

кафедр 

Викладачі 

 

 
 розробити індивідуальні завдання  

і плани-графіки виконання 
кваліфікаційних (магістерських) робіт 

 визначити склад рецензентів 
кваліфікаційних (магістерських) робіт з 
числа провідних фахівців фінансових 

органів, фіскальної служби та ін. 
 організувати проведення захисту 

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

. Керівники 

дипломних 

робіт  

 

Завідувачі 

випускових 

кафедр 

 

 

 

Завідувачі 

випускових 

кафедр 

 

 

19. Підготувати пропозиції до наказу про 
затвердження Голів екзаменаційних комісій 
для атестації здобувачів вищої освіти за 
спеціальностями та та до наказу про 
затвердження персонального складу 
екзаменаційних комісій  

Вересень 

2020 р. 

Березень 

2021р. 

 

Ситник Н.С. 

 

 

 

 

 

20 Підготувати     

  списки студентів, допущених до 
атестації 

 

 

 

 

За 1 місяць 

до атестації  

Деканат 

Деканат 

 

 

Деканат 

 

 

 

  зведені відомості успішності студентів 
випускних груп 

 

  залікові книжки та індивідуальні 
навчальні плани студентів  

 

  подання Головам екзаменаційних 
комісій 

Завідувачі 

випускових 

кафедр 

 

 

  навчально-методичне забезпечення 
атестації, комплекти екзаменаційних 
білетів і завдань 

 

20. Затвердити розклади проведення атестації 
здобувачів вищої освіти 

За 1 місяць 

до атестації 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

 

 

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

Грудень 

2020 р 

Деканат  

22. Підготувати матеріали для оформлення 
документів про випуск студентів 

Грудень 

2020 р. 

Деканат 

 

 

23. Підготувати електронні замовлення на 

виготовлення дипломів про вищу освіту та 
додатків Diploma Supplement 

Грудень 

2020 р 

Червень 

2021 р. 

 

Деканат 
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1.2. Впровадження європейських стандартів освіти 
     

1. Вивчати та поширювати досвід інших 
факультетів Університету, вітчизняних та 
зарубіжних вищих навчальних закладів щодо 
організації освітнього процесу та 

забезпечення якості освіти 
 

Постійно Колектив 

факультету 

 

2. Вивчати зміни кількісних і якісних 
показників на основі аналізу моніторингу 
програмних результатів навчання, ринку 
праці 
 

Постійно Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

Дубик В.Я. 

Завідувачі кафедр 

Викладачі 

 

3. Проводити круглі столи з питань 
впровадження європейських стандартів 
освіти, 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 

 

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

 

Вересень 

2019 р. 

 

Ситник Н.С. 

Завідувачі кафедр 

Викладачі 

 

 

5. Удосконалювати та урізноманітнювати форми 
організації освітнього процесу 

Упродовж 

навчального 

року 

 

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

 

До початку 

навчального 

року 

 

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 

 

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

 

Листопад  

2020 р. 

 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

Дубик В.Я. 

Завідувачі кафедр 

Викладачі 

 

9. 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 2 3 4 5 

1. Впроваджувати Освітні програми, навчальні 
плани 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 

29.08.2020 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) 

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   

10.09.2020 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 27.08.2020 р., 

До 20.01.2021 р 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

 

  консультацій Вересень 

2020 р. 

  чергування викладачів та студентів  
у навчальному корпусі та гуртожитку 

Вересень 

2020 р. 

  проведення контрольних замірів знань За графіком 

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  

2020 р. 

Лютий  

2021 р. 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 

 

 

  про переведення студентів на наступний 
курс 

Липень  

2021 р. 

 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 
 

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

 

До 25.09.2020 р 

Щоквартально 

 

Декана 

Деканат 

 

10. Оновлювати інформацію для АС «Деканат» 
 
 

Відповідно до 

вимог 
Деканат  
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1 2 3 4 5 

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. З метою належної організації навчального 

процесу вдосконалювати роботу та  
відвідувати інструктажі по впровадженню АС 
«Деканат» 

Упродовж 

навчального 

року 

Григор’єва 

М.І. 

 

3. Скласти та затвердити графіки навчального 
процесу на 2020-2021 навчальний рік 

До початку 

навчального  

року 

Стасишин А.В. 

Григор’єва 

М.І. 

 

4. Скласти та затвердити розклади занять у 2020-
2021навчальному році та здійснювати  
контроль за їх дотриманням: 

Упродовж 

навчального 

 року 

Стасишин 

А.В.. 

Григор’єва 

М.І. 

 

 Підготувати навчальну документацію:  
 робочі програми 

До 

10.09.2020 р. 

Григор’єва 

М.І. 

 

  методичні вказівки до виконання 
курсових робіт, проходження практики 

   

  методичні вказівки для написання 
магістерських робіт 

   

5. Підготувати бланковий матеріал До 

20.09.2020 р. 

Григор’єва М.І.  

6. Оформити навчальну документацію  
 

Вересень 

2020 р. 

Григор’єва 

М.І. 

 

7. Виписати та надіслати студентам виклики на 
екзаменаційні сесії 

За два тижні 

до початку сесії 

Григор’єва 

М.І. 

 

8. Оновлювати інформаційну базу даних 
студентів заочної форми навчання 

Упродовж 

навчального 

року 

Григор’єва 

М.І. 

 

9. Оновлювати інформаційні матеріали щодо 
напрямків роботи заочної форми навчання на 

WEB-сторінці факультету 

До початку 

сесій 

Григор’єва 

М.І. 

 

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

Упродовж 

навчального  

року 

Стасишин А.В. 

Григор’єва 

М.І. 

 

11. Підібрати кандидатури старост академічних 
груп нового прийому 

До 

20.09.2020 р. 

Григор’єва 

М.І. 

 

12. Провести нараду з викладачами з питань 
організації освітнього процесу по заочній 

формі навчання 

Вересень 

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Григор’єва 

М.І. 
 

 

13. Проводити інструктажі з питань організації та 
проведення практики 

Упродовж 

навчального  

року 

Григор’єва 

М.І. 

Завідувачі 

кафедр 

 

14. Скласти та затвердити графік проведення і 
захисту практик на 2020-2021 навчальний рік 

Вересень 

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Григор’єва 

М.І. 
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15. Укласти договори із базами практик щодо 

проходження студентами практик 

За графіком Григор’єва 

М.І. 

Відповідальні 

за практику 

 

 

16. Підготовка проектів наказів про проведення 
практик 

За графіком Стасишин А.В. 

Григор’єва 

М.І. 

Відповідаль-ні 

за практику 

 

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

За графіком 

навчального 

процесу 

Стасишин А.В. 

Григор’єва 

М.І. 

 

18. Скласти та подати на затвердження розклади 
атестації здобувачів вищої освіти 

Листопад  

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Григор’єва 

М.І. 

 

19. Підготовка наказів про допуск до атестації 
здобувачів вищої освіти 

Листопад  

2020 р. 

Стасишин А.В. 

Григор’єва 

М.І. 

 

 

20. 

 

 

 

Підготовка документації для виготовлення 

дипломів та додатків до них 
 

Листопад - 

Грудень 

2020 р. 

Григор’єва 

М.І. 

 

 

21. Аналіз успішності студентів заочної форми 
навчання 

Упродовж 

навчального  

року 

Стасишин А.В. 

Григор’єва 

М.І. 

Завідувачі 

кафедр 

 

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

Упродовж 

навчального  

року 

Стасишин А.В. 

Григор’єва 

М.І. 

 

23.. Підготовка статистичного звіту 2-3нк Вересень 

2020 р. 

Григор’єва 

М.І. 

 

24.. Підготовка наказів про переведення студентів 
на наступний курс за результатами навчання  
у 2020-2021 навчальному році. 

Червень - 

Липень 

2021 р. 

Стасишин А.В. 

Григор’єва 

М.І. 

 

25. Підготовка наказів про відрахування студентів 

за невиконання навчального плану  

За графіком 

освітнього  

процесу 

Стасишин А.В. 

Григор’єва 

М.І. 

 

26. 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 
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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 

 

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 

2021 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 

2021 р. 

Завідувачі 

випускових 

кафедр 

Викладачі – 

керівники 

практики 
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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  

 

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  

Упродовж 

навчального 

року 

Завідувачі 

випускових 

кафедр 

 

 компанією роботодавця, бази даних 
професійних агенцій з підбору персоналу 

   

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. Створити банк даних існуючих та потенційних 
роботодавців для забезпечення зайнятості 
студентів у вільний від навчання час 

Упродовж 

навчального 

року 

Завідувачі 

випускових 

кафедр. 
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1 2 3 4 5 

13. Проводити підготовку студентів до співбесіди  

з роботодавцями, надавати теоретичну та 
комплексну практичну допомогу в організації 
стажування та працевлаштування 

Упродовж 

навчального 

року 

Завідувачі 

випускових 

кафедр. 

 

14. 

 
Проводити майстер-класи, презентації, круглі 
столи, семінари 

Упродовж 

навчального 

року 

Завідувачі 
випускових 

кафедр. 

 

15.  Слідкувати за новими тренінг-програмами, 
розробленими іншими зацікавленими 
установами 

Упродовж 

навчального 

року 

Завідувачі 

випускових 

кафедр. 

 

16. Проводити навчальні тренінг-програми 
(рекомендовані): 
 Ефективна самопрезентація або Як 

влаштуватися на роботу 
 Як написати резюме 

 Планування професійної кар’єри 
 Співбесіда з роботодавцем: головні 

правила поведінки 
 Стратегія пошуку роботи 
 Самооцінка і впевненість в собі 
 Незвичайні питання на співбесідах в 

ТОПових компаніях 
 Написання проектів 

 Як створити бізнес з нуля. Рекомендації 
початківцям 

 Психологія успішності особистості в  
бізнес-діяльності  

 Стартап за 100 доларів 

За окремим 

графіком 

Завідувачі 

випускових 
кафедр. 

ЛОМЦП 
ЛМЦЗ 

Кадрові агенції 

Рекрутингові 
агенції 

 

  Ключі успішного розвитку бізнесу в 
Україні 

 Фінансова грамотність 

 Креативність 
 Постановка та досягнення цілей 
 Вплив стереотипів на працевлаштування 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

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 проведенні «Майстерні 
кар’єри» 

Упродовж 

навчального 

року 

 
 

Завідувачі 
випускових 

кафедр 
 

 

20. Брати участь у щорічному «Ярмарку кар’єри» Травень 

2021 р. 

 

21. Брати участь у проведенні «Форуму кар’єри» Квітень  

2021 р. 
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22. Проводити щорічний конкурс бізнес-планів та 

проектів спільно з Львівською обласною 
державною адміністрацією та Львівським 
обласним молодіжним центром праці 
 

Листопад, 

грудень 

2020 р. 

Завідувачі 

випускових 

кафедр 

 

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

Упродовж 

навчального 

року 

Завідувачі 

випускових 

кафедр. 

 

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

Упродовж 

навчального 

року 

Завідувачі 

випускових 

кафедр 

 

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

Упродовж 

навчального 

року 

Завідувачі 

випускових 

кафедр 

 

26. Співпрацювати з Львівським обласним 
осередком Всеукраїнської молодіжної 
громадської організації «Молодіжний центр 

працевлаштування» 

Упродовж 

навчального 

року 

Завідувачі 

випускових 

кафедр 

 

27. 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 

 

28. Запровадити систему зворотного зв’язку між 
підприємствами, установами та організаціями 
(роботодавцями) та факультетом для 
отримання об’єктивної оцінки якості фахової 
підготовки 

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 ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Сучасна парадигма 
публічного управління» 

Листопад 
2020 р. 

Редакційна 

колегія 
 

2. Збірник матеріалів Звітної конференції 
факультету управління фінансами та бізнесу 
ЛНУ імені Івана Франка за 2020 рік. 

Лютий 
2021 р. 

Редакційна 

колегія 
 

3. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Державна фінансова 
політика України в умовах євроінтеграції: 
погляди науковців та практиків» 

Лютий 
2021 р. 

Редакційна 

колегія 
 

Кафедра фінансового менеджменту 
1. Видання навчального посібника «Фінанси» протягом 

року 

колектив 

кафедри 
 

2. Видання навчального посібника «Економіка 
підприємства» 

протягом 
року 

колектив 

кафедри 
 

3. Видання навчального посібника «Гроші і 
кредит» 

протягом 
року 

колектив 

кафедри 
 

4. Видання навчального посібника 
«Казначейська система» 

протягом 

року 
колектив 
кафедри 

 

5. Видання навчального посібника «Місцеві 
фінанси» 

протягом 
року 

колектив 
кафедри 

 

6. Видання навчального посібника «Ринок 
фінансових послуг» 

протягом 
року 

колектив 

кафедри 
 

7. Видання навчального посібника «Податковий 
менеджмент» 

протягом 
року 

колектив 

кафедри 
 

8. Видання навчального посібника «Стратегічне 
управління» 

протягом 
року 

колектив 
кафедри 

 

9. Видання навчального посібника «Фінансовий 
аналіз» 

протягом 
року 

колектив 
кафедри 

 

10. Видання навчального посібника «Митна 
справа» 

протягом 
року 

колектив 

кафедри 
 

11. Публікація статей та участь у наукових 
конференціях 

протягом 

року 

колектив 

кафедри 
 

Кафедра обліку, аналізу і контролю 
1. Монографія «Економічна поведінка 

сільськогосподарських підприємств: теорія, 
практика, середовище». Видання друге, 
перевидане 

травень 

2021 р. 
 

Петришин Л.П.  

2. Наукові статті (не менше2-ох наукових 
публікацій, у фахових виданнях протягом 

протягом 
року 

колектив 
кафедри 
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навчального року в розрахунку на одного 
науково-педагогічного працівника або однієї 
у наукометричних виданнях, тези 
конференцій (не менше 2) 

Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики 
1. Навчальний посібник «Інформаційні 

технології в бізнесі» 
 

листопад  

2020 р. 

колектив 
кафедри 

 

2. Підготовка тез доповідей для участі у 
конференції, курсів лекцій, опорних 
конспектів, збірників задач, тестових завдань 

рротягом 
року 

колектив 

кафедри 
 

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом 
1. Монографія «Державно-приватне 

партнерство» 

грудень 
2020 р. 

Комарницька 

Г.О. 
 

2. Монографія «New Public Management: 
передумови та перспективи розвитку» 

квітень  
2021 р. 

Комарницька 

Г.О., викладачі 
кафедри 

 

3. Монографія (у співавторстві) «Управління 
економічним потенціалом підприємств 
об’єднаних територіальних громад в умовах 
змін»  

травень 
2021 р.  

Васьківська К.В.  

4. Навчальний посібник «Побудова 
персонального бренду»   

червень 
2021 р. 

Комарницька 

Г.О. 
 

5. Навчальний посібник «Ділове 
адміністрування» 

червень 

2021 р. 

Карпінський Б.А.  

6. Збірники матеріалів учасників конференції, 
наукових семінарів, круглого столу, 
дискусійного клубу тощо 

протягом 
року  

колектив 
кафедри 

 

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

Вересень  
2020 р. 

колектив 

кафедри 
 

Кафедра економіки та публічного управління 
1. 

 
 

 
2. 

Опорний конспект лекцій з навчальної 
дисципліни «Система оцінювання та 
мотивації персоналу» 
Курс лекцій з навчальної дисципліни 
«Організація праці HR-менеджера» 

жовтень 
2020 р. 

 
 

лютий 

2021 р. 

Капленко Г.В. 

 
 

 
Капленко Г.В. 

 

3. Опорний конспект лекцій з навчальної 
дисципліни: «Управління професійною 
кар'єрою та розвитком персоналу» 

протягом 

року 
Зеленко В.А. 

 
 

4. Опорний конспект лекцій з навчальної 
дисципліни «Теорія і практика кадрової 
політики держави й організацій» 

протягом 

року 
Зеленко В.А. 

 
 

5. Опорний конспект лекцій з навчальної 
дисципліни «Управління змінами та 
впровадження інновацій в організації» 

протягом 

року 
Зеленко В.А. 

 
 

6. 

 
Опорний конспект лекцій з навчальної 
дисципліни «Методи та технології 
адміністрування» 

протягом 

року 
 

 

Зеленко В.А. 
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7. 
 

 

8. 
 

 

Опорний конспект лекцій з навчальної 
дисципліни «Муніципальне адміністрування» 
Опорний конспект лекцій з навчальної 
дисципліни «Корпоративний та публічний 
тайм менеджмент» 

жовтень 

2020 р. 
жовтень 
2020 р. 

 

Маліновська 
О.Я. 

 

Маліновська 
О.Я. 

 

9. 

 
 

10. 
 

 

 
11. 

 
 

 
12. 

 

 

Опорний конспект лекцій з навчальної 
дисципліни: «Рекрутинг» 
Опорний конспект лекцій з навчальної 
дисципліни «Управління персоналом в 
публічному адмініструванні» 
Опорний конспект лекцій з навчальної 
дисципліни «Місцевий та регіональний 
розвиток» 
Опорний конспект лекцій з навчальної 
дисципліни «Лідерство та професійна 
успішність» 

протягом 
року 

 

протягом 

року 
 

протягом 
року 

 

протягом 
року 

Пак Н.Т. 

 
 

Пак Н.Т. 
 

 

 
Пак Н.Т. 

 
 

 
Пак Н.Т. 

 

13. Підготовка навчального посібника «Освітні 
фактори державної гуманітарної політики в 
контексті національної безпеки України» 

квітень 
2021 р. 

Парубчак І.О.  

14. Збірник завдань та задач з дисципліни 
«Мікроекономіка» 

протягом 
року 

Пікулик О.І.  

15. 

 
 

 
16. 

Опорний конспект лекцій з навчальної 
дисципліни «Управління у органах влади та 
недержавних організаціях та бізнесу» 
Опорний конспект лекцій з навчальної 
дисципліни «Стратегічне управління 
персоналом» 

жовтень 

2020 р. 
 
 

жовтень 

2020 р. 
 

Подвірна Н.С. 

 
 

 
 

Подвірна Н.С. 

 

17. Опорний конспект лекцій з навчальної 
дисципліни «Управління брендом 
роботодавця» 

лютий 
2021 р. 

 

Табачук А.Я.  

18. Підготовка акредитаційної справи на 
підготовку магістрів. 

жовтень 
2020 р. 

колектив 

кафедри 
 

19. Навчальний посібник «Стратегічне 
управління персоналом» 

листопад 

2020 р. 

колектив 
кафедри 

 

20. Навчальний посібник «Управління 
професійною кар'єрою та розвитком 
персоналу» 

травень 
2021 р. 

колектив 
кафедри 

 

21. Колективна монографія «Управлінський 
контроль у публічній сфері»  

травень 
2021 

Капленко Г.В. 

Зеленко В.А. 
колектив 

кафедри 

 

2.2. Організація та проведення заходів наукового характеру 

1. Організація заходів у рамках святкування 
Дня Університету  

Жовтень 
2020 р. 

Дубик В.Я., 
Завідувачі 

кафедр, 
заступники зав. 

кафедр з 

наукової роботи 

 

2. Звітна наукова конференція ЛНУ імені Івана 
Франка за 2020 рік. Секція факультету 

Лютий 
2021 р. 

Дубик В.Я., 

Завідувачі 
кафедр 
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управління фінансами та бізнесу 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 

протягом 
року 

Завідувачі 
кафедр 

заступники зав. 
кафедр з 

наукової роботи 

 

4. Організація заходів у рамках проведення 
Днів науки 

Травень 
2021 р. 

Завідувачі 

кафедр 
заступники зав. 

кафедр з 
наукової роботи 

 

 

Кафедра фінансового менеджменту 
1. Науковий семінар «Фіскальна політика у 

забезпеченні стабільності валютного ринку 
України» 

листопад 

2020 р. 

Козакевич О.Р.  

2. Круглий стіл Науково-практичного гуртка 
митної справи «Фінансово-економічні аспекти 
реалізації митної політики України»  

грудень 
2020 р. 

Голинський 

Ю.О. 
 

3. ІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Державна фінансова політика 
України в умовах євроінтеграції: погляди 
науковців та практиків»  

лютий 
2021 р. 

колектив 

кафедри 
 

4. Науковий семінар «Сучасні підходи щодо 
впровадження принципу KYC та розвитку 
системи комплаєнсу банків» 

березень 
2021 р. 

Слобода Л.Я.  

5. Науковий семінар «Державна політика 
України у сфері регіонального розвитку» 

квітень 
 2021 р. 

Боднар В.Я.  

6. Науковий семінар «Формування системи 
публічного управління» 

квітень 

2021 р. 

Яцев В.В.  

7. Круглий стіл науково-практичного гуртка 
Фінансів і бізнесу на тему «Актуальні 
проблеми розвитку бізнесу в сучасних 
умовах» 

травень 
2021 р. 

Смолінська С.Д.  

8. Організація наукових зустрічей із 
практичними працівниками, участь у ін. 
науково-практичних заходах 

протягом 

року 

колектив 

кафедри 
 

Кафедра обліку, аналізу і контролю 
1. До дня  ЛНУ ім. Івана Франка: Круглий стіл 

на тему «Обліково-аналітичні дослідження в 
період світової економічної кризи» 

жовтень 

2020 р. 

Романів Є.М., 

Гончарук С.М. 
 

2. Наукові заходи в рамках Фестивалю науки: 
1. Круглий стіл на тему: : «Облік, 
оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, 
проблеми та перспективи розвитку”». 
2. Промоуційний стенд досягнень кафедри 
обліку, аналізу і контролю 
 
 
 
 

травень 
2021 р. 

Романів Є.М., 
Гончарук С.М. 
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Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом 
1. Студентський круглий стіл «Партнерство і 

співпраця влади та бізнесу  як невід’ємна 
складова діяльності держави та суспільства» 
(до «Днів науки університету») 

жовтень 
2020 р. 

Комарницька 

Г.О., 
колектив 

кафедри 

 

2. Онлайн-дискусія «Лідерські якості та 
взаємодія в колективі» 

жовтень 
2020 р. 

Решота О.А., 
викладачі 

кафедри 

 

3. Круглий стіл «Партнерство з роботодавцями: 
проблеми та перспективи» 

листопад 
2020 р. 

Комарницька 

Г.О., 
колектив 

кафедри 

 

4. Студентський науковий круглий стіл 
«Публічне управління та адміністрування: 
теоретико-прикладні аспекти» 

грудень 
2020 р. 

Решота О.А., 
колектив 

кафедри 

 

5. Студентські дебати «Перспективи та напрями 
подолання корупції в органах публічної влади 
України» 

лютий 
2021 р. 

Решота О.А., 

колектив 
кафедри 

 

6. Круглий стіл «Бізнес-адміністрування в ОТГ: 
фактори успіху» 

березень 
2021 р. 

Васьківська К.В., 
колектив 

кафедри 

 

7. Круглий стіл «Публічне управління та 
адміністрування в інформаційному 
суспільстві» 

квітень 
2021 р. 

Маліновська 

О.Я., 

колектив 
кафедри 

 

8. Дискусійний клуб «Співпраця органів влади й 
місцевого самоврядування з організаціями 
громадянського суспільства» (в рамках 
«Фестивалю науки-2021») 

травень 
2021 р. 

Комарницька 
Г.О., Решота 

О.А., 
колектив 

кафедри 

 

Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики 
1. Науковий семінар «Економіка  України: 

пандемія COVID-19, нова економічна 
реальність» 

грудень 

2020 р. 
Шевчук І.Б. 

 

2 Круглий стіл на тему: «Використання 
інформаційних технологій при транформації 
освіти Львівщини» 

жовтень  
2020 р. 

Мищишин О.Я. 

 

3 Науковий семінар на тему: «Колоборація 
різноманітних інформаційних платформ для 
управлінських процесів» 

листопад 
2020 р. 

Мищишин О.Я. 

 

4 Круглий стіл на тему «Розвиток бізнесу за 
допомогою онлайн технологій» 

квітень    
2021 р. 

Васьків О.М., 

Стадник Ю.А., 
 Шевчук І.Б. 

 

5. Круглий стіл на тему «HR-фундамент, аудит, 
аналітика, стратегія, автоматизація бізнес-
процесів» 

травень    
2021 р. 

Васьків О.М., 
Стадник Ю.А., 

 Шевчук І.Б. 

 

Кафедра економіки та публічного управління 
1. Науковий семінар «Управління персоналом в 

органах місцевого самоврядування». 
 

Листопад 

2020 р. 

Капленко Г.В. 
Зеленко В.А. 

 

2. ІІ Міжнародна науково-практична «Сучасна 
парадигма публічного управління» 
 

Листопад 

2020 р. 

Капленко Г.В. 
колектив 

кафедри 

 

3. Науковий семінар «Управління персоналом в Лютий Капленко Г.В. 
Зеленко В.А. 
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органах публічної влади. Проблеми розвитку 
та адаптації персоналу». 

2020 р. 

4. Дискусійний клуб «Публічне управління. 
Управління персоналом» на тему «Нові 
підходи до лідерства у розвитку організацій» 

Березень 
2021 р. 

Капленко Г.В. 
 

 

5. Дискусійний клуб «Публічне управління. 
Управління персоналом» на тему «Мотивація 
персоналу в сучасних умовах» 

Травень 
2021 р. 

Капленко Г.В. 

 
 

6. Співорганізація та викладання у ІІ та ІІІ 
модулях сертифікатної програми WURSCES 
"Формування публічної політики, базованої на 
доказах». У рамках виконання проекту імені 
Жана Моне. 

Листопад 

2020 р. 
 

 
 

Зеленко В.А.  

6. Співорганізація та викладання у «ІІІ Зимовій 
Школі» програми WURSCES. У рамках 
виконання проекту імені Жана Моне. 

Лютий 
2021 р. 

 

Зеленко В.А.  

7. Співорганізація та участь у інших науково-
практичних заходах WURSCES. У рамках 
виконання проекту імені Жана Моне. 

протягом 

року 
 

Зеленко В.А.  

8. Проведення наукового семінару до Днів науки 
на тему: «Стан соціально-економічного 
розвитку України в умовах пандемії». 

травень 
2021 

Пікулик О.І., 
Зеленко В.А., 

викладачі 
кафедри 

 

 

2.3. Науково-дослідна робота 
 

За кошти Державного бюджету 
     

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 «Оптимізація управління 
соціально-економічними процесами із 
застосуванням інформаційних технологій» 
(номер державної реєстрації 0114U002794). 

2019 р. − 
2024 р. 

Шевчук І.Б., 

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 
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За кошти підприємств, установ, організацій України 

(госпрозрахунок) 
 -    

2.4. Міжнародне наукове співробітництво 
1. Організація збору інформації про наукову 

роботу у зарубіжних ВНЗ економічного 
профілю та налагодження партнерських 
зв’язків з ними 

протягом 

року 

Дубик В.Я. 
Голинський 

Ю.О. 

 

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

протягом 
року 

Дубик В.Я. 

Голинський 
Ю.О. 

 

3. Інформування студентів та викладачів про 
програми міжнародного співробітництва (у 
тому числі академічних обмінів) та 
організаційне сприяння участі у ньому 

протягом 

року 

Голинський 

Ю.О. 
 

4. Організація програм обміну викладачами  
з ВНЗ-парнерами 

протягом 
року 

Дубик В.Я. 

Голинський 

Ю.О. 

 

5. Інституційна участь кафедри фінансового 
менеджменту у міжнародній науковій мережі 
RENET: долучення до дистанційних заходів 
(семінари, лекції, конференції, круглі столи, 
докторські семінари, електронні форуми 
тощо) 

протягом 
року 

Ситник Н.С.,  

Сич О.А., 
Смолінська С.Д., 

Ясіновська І.Ф.,  
науковий гурток 

«Фінансів і 

бізнесу» 

 

6. Організація спільних семінарів, наукових 
конференцій з університетами партнерами 

протягом 
року 

Дубик В.Я. 

Голинський 
Ю.О.,  

завідувачі кафедр 

 

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

протягом 
року 

Голинський 
Ю.О. 

 

8. Реалізація проекту за програмою Жана Моне 
Еразмум+ «599469-EPP-1-2018-1-UA-EPJMO-
СоЕ: «Західноукраїнський Дослідницький 
Центр з Європейських Студій». Проект 
реалізується колективом учасників 
факультету міжнародних відносин спільно з 
факультетом управління фінансами та бізнесу 
ЛНУ ім. Івана Франка  

протягом 
року 

Зеленко В.А.  

9. Активізація роботи щодо забезпечення 
розвитку транскордонного співробітництва 

протягом 
року 

Стасишин А.В. 

Дубик В.Я. 
Голинський 

Ю.О.,  
завідувачі кафедр 

 

10. 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) 
 

протягом 

року 

Стасишин А.В. 

Дубик В.Я. 
Голинський 

Ю.О. 
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11. Співпраця з Краківським економічним 
університетом (кафедра економіки та 
організації бізнесу). В рамках співпраці 
плануються спільні наукові публікації та 
участь у наукових конференціях. 

протягом 
року 

Маліновська 
О.Я. 

 

12. Співпраця з Католицьким університетом 
Любельським Івана Павла ІІ, Інститут 
Ландшафтної архітектури, Люблін, Польща. В 
рамках співпраці плануються спільні наукові 
публікації та участь у наукових конференціях. 

протягом 
року 

Васьківська К.В.  

13. Науковий семінар – презентація реалізації 
проекту Модуль Жана Моне за фінансової 
підтримки ЄС «Ревіталізація міст – досвід ЄС 
для України» 

жовтень 
2020 

Сич О.А., 

учасники 
наукового гуртка 

«Податковий 
простір», 

колектив 

кафедри 

 

14. Організація науково-практичного тренінг-
семінару «Ревіталізація міст – досвід ЄС для 
України» в рамках реалізації проекту Модуль 
Жана Моне за фінансової підтримки ЄС 

червень 
2021 

Сич О.А., 

учасники 
наукового гуртка 

«Податковий 
простір», 

колектив 
кафедри 

 

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

протягом 
року 

Ситник Н.С. 

Стасишин А.В. 
Дубик В.Я. 

Голинський 
Ю.О. 

 

16. Участь у міжнародних виставках у галузі 
науки, освіти, технологій 

протягом 

року 

Стасишин А.В. 
Дубик В.Я. 

Голинський 

Ю.О. 

 

17. Участь у міжнародних наукових студентських 
олімпіадах 

протягом 
року 

Стасишин А.В. 

Дубик В.Я. 
Голинський 

Ю.О., керівники 
студентських 

наукових гуртків 

 

18. Участь студентів у міжнародних мистецьких 
та творчих конкурсах, фестивалях 

протягом 
року 

Голинський 
Ю.О.,  

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 

протягом 
року 

Стасишин А.В. 

Дубик В.Я. 
Голинський 

Ю.О.,  
завідувачі кафедр 

 

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

протягом 
року 

Голинський 
Ю.О. 

 

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

протягом 
року 

Стасишин А.В. 

Дубик В.Я. 
Голинський 

Ю.О.,  
завідувачі кафедр 
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22. Організація програм стажувань для 
викладачів факультету в іноземних 
університетах та викладачів університетів-
партнерів  в ЛНУ ім. І. Франка 

протягом 

року 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 

Голинський 
Ю.О.,  

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)). 

протягом 
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) 
 

протягом 
року 

 
Карпінський Б.А. 

 

2.5. Науково-пошукова робота студентської молоді 
 

1. Забезпечення участі студентів у заходах 
наукового та науково-практичного характеру 

протягом 
року 

Завідувачі 

кафедр, 

заступники зав. 
кафедр з 

наукової роботи 

 

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

жовтень 
2020 р. 

березень 
2021 р. 

Завідувачі 

кафедр, 
заступники зав. 

кафедр з 
наукової роботи, 

наукові 

керівники 

 

3. Участь студентів у Всеукраїнських 
студентських олімпіадах з навчальних 
дисциплін  

Січень-
травень 
2021 р. 

Завідувачі 

кафедр, 
заступники зав. 

кафедр з 
наукової роботи, 

наукові 
керівники 

 

4. Залучення студентів до виконання 
кафедральних науково-дослідних робіт 

протягом 

року 

Завідувачі 

кафедр, 
наукові 

керівники 

 

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

протягом 
року 

Завідувачі 

кафедр, 
керівники 

наукових гуртків 
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Кафедра фінансового менеджменту 
1. Публікація наукових праць студентів за 

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

протягом 
року 

колектив 

кафедри 
 

2. Публікація наукових статей студентами протягом 
року 

колектив 
кафедри 

 

3. Участь у олімпіадах та конкурсах наукових 
робіт 

протягом 
року 

колектив 

кафедри 
 

Кафедра обліку, аналізу та контролю 
1. Науково-практичний семінар на тему: «Облік, 

аналіз, аудит і оподаткування в умовах 
глобалізації економіки» 

жовтень 
2020 р. 

Долбнєва Д.В., 

колектив 
кафедри 

 

2. Інтелектуальна гра для студентів 3-4-х курсів 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на 
тему: «Обліково-аналітичне забезпечення 
бізнесу» 

листопад 
2020 р. 

Долбнєва Д.В., 
колектив 

кафедри 

 

3. Науковий семінар на тему «Сучасні 
інформаційні технології обліку та аудиту в 
управлінні 

грудень 
2020 р. 

Долбнєва Д.В., 

колектив 
кафедри 

 

4. Семінар-обговорення «Служба фінансових 
розслідувань: гарант економічної безпеки чи 
кардинальний інструмент в руках Уряду» 

лютий 

2021 р. 

Долбнєва Д.В., 
колектив 

кафедри 

 

5. Науковий диспут «Впровадження 
міжнародних стандартів обліку, звітності та 
аудиту : «За» і «Проти» 

березень 
2021 р 

Долбнєва Д.В., 

колектив 

кафедри 

 

6. Науковий диспут «Впровадження 
міжнародних стандартів обліку, звітності та 
аудиту : «За» і «Проти» 

квітень 
2021 р. 

Долбнєва Д.В., 

колектив 
кафедри 

 

Кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом 
1. Забезпечення роботи наукового гуртка 

«Державотворець» 

протягом 

року 

Решота О.А., 

викладачі 
кафедри 

 

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

протягом 
року 

Решота О.А., 
викладачі 

кафедри 

 

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

листопад 

2020 р. – 
березень 
2021 р. 

Решота О.А., 

викладачі 
кафедри 

 

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

жовтень 
2020 р. – 

березень 
2021 р. 

Комарницька 
Г.О.,  

Решота О.А., 

викладачі 
кафедри 

 

5. Програма «Перший кар’єрний крок» вересень 
2020 р. – 

травень 
2021 р. 

Комарницька 
Г.О., 

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

протягом 

року 

Герасименко 

О.В., 
Комарницька 

Г.О.,  
наукові 

керівники 

 

7. Залучення студентів до виконання 
кафедральних науково-дослідних тем 

протягом 
року 

Карпінський 

Б.А.,  
наукові 

керівники 

 

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

протягом 
року 

наукові 
керівники 

 

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

протягом 
року 

Комарницька 

Г.О., 
Карпінський 

Б.А., 
Герасименко 

О.В. 

 

 

Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики 
1. Керівництво науковою роботою студентів з 

підготовкою доповідей на конференцію 

протягом 
року 

колектив 
кафедри 

 

2. Керівництво науковою роботою студентів з 
підготовкою наукової статті 

протягом 
року 

колектив 
кафедри 

 

3. Відкрите засідання наукового гуртка на тему: 
«Чат-боти та квіз-маркетинг для бізнесу» (25 
листопада 2020 р.) із безпосереднім 
залученням студентів з доповідями в рамках 
визначеної тематики. 

листопад 

2020 р. 

Шевчук І.Б. 

 

4. Відкрите засідання наукового гуртка на тему: 
«Математичні методи та інформаційні 
технології » (25 листопада 2020 р.) із 
безпосереднім залученням студентів з 
доповідями в рамках визначеної тематики. 

листопад 
2020 р. 

Стадник Ю.А. 

 

Кафедра економіки та публічного управління 
1. При кафедрі функціонує студентський 

науковий гурток «Економіст», члени якого 
будуть залучатись до участі різноманітних 
наукових заходів кафедри 

протягом  

року 

колектив 

кафедри 
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Розділ 3. Методична робота 
 

№ 

п/п З а х о д и 
Термін 

виконання 

Відповідаль

ні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

3.1. Організація методичної роботи факультету 
 

1. З метою підвищення рівня наукового  
і організаційно-методичного забезпечення 
освітнього процесу запровадити науково-
методичні комплекси дисциплін  
відповідно до сучасних освітніх та 
інформаційних технологій (у т.ч. в умовах 
дистанційного навчання): 
 

Відповідно до 
планів роботи 

кафедр 

Завідувачі 
кафедр, 

Викладачі 

 

  силабуси навчальних дисциплін 
 підручники, навчальні 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  
10.09.2020 р. 

До 20.01.2021 р. 
 

Завідувачі 

кафедр 

Викладачі 
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1 2 3 4 5 

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 

2021 р. 

Завідувачі 
кафедр 

Викладачі  

 

3.2.  Методична робота кафедр 
 

Методична робота  

кафедри фінансового менеджменту 
1 2 3 4 5 

Відкриті заняття, відео-лекції 

1. Лекція з навчальної дисципліни «Бюджетна 
система» 

І семестр 
2020-2021 н.р. 

Західна О.Р. 
 

2. Лекція з навчальної дисципліни «Фінансовий 
ринок» 

ІІ семестр 
2020-2021 н.р. 

Татарин Н.Б. 
 

Підготовка методичних доповідей 
1. Впровадження дистанційного навчання – 

вимога сучасності  

Вересень 
2020 р. 

Сич О.А. 
 

2 Тренінг як засіб ефективного навчання сучасних 
студентів 
 

Лютий 
2021 р. 

Гринчишин 

Я.М.  

Підготовка методичних розробок та рекомендацій 
1. Методичні рекомендації до виконання, 

оформлення та захисту курсової роботи зі 
спеціалізації  для студентів галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 
«Фінанси, банківська справа та страхування» 
(Фінанси, митна та податкова справа) освітнього 
ступеня магістр/денної та заочної форм 
навчання 
 

 

 

До  
30.11.2020 р. 

Західна О.Р. 
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2. Методичні рекомендації щодо проходження та 

захисту навчальної практики 
 

Грудень 

2020 р. 

Ясіновська 

І.Ф. 
 

Проведення методичних семінарів 
1. 
 

 
2. 

Дистанційне навчання як засіб стимулювання 
самоосвіти 
Сучасні інноваційні технології в навчальному 
процесі кафедри фінансового менеджменту 

 І семестр 

2020-2021 н.р 

ІІ семестр 

2020-2021 н.р. 

Колектив 

кафедри 

 
Колектив 

кафедри 

 

Проведення круглих столів 
1. Шляхи підвищення якості освіти в умовах 

інноваційних змін 

Березень 

2021 р. 
Колектив 

кафедри 
 

 

Методична робота  
кафедри обліку, аналізу і контролю 

Відкриті заняття, відео-лекції 

1. Лекція з навчальної дисципліни «Податкова  
система» 

І семестр 
2020-2021 н.р. 

Ярема Я.Р. 
 

2. Лекція з навчальної дисципліни «Аудит» І семестр 
2020-2021 н.р. 

Гончарук 
С.М.  

3. Лекція з навчальної дисципліни «Фінансовий 
облік» 

І семестр 
2020-2021 н.р. 

Шот А.П. 
 

4. Лекція з навчальної дисципліни «Управлінський 
облік» 

І семестр 
2020-2021 н.р 

Шевців Л.Ю. 
 

5. Лекція з навчальної дисципліни 
«Бухгалтерський облік» 

І семестр 
2020-2021 н.р 

Долбнєва Д.В. 
 

Підготовка методичних доповідей 
1. Професійна освіта бухгалтерів в Україні: стан і 

перспективи  

Березень  

2021 р.  

Приймак С.В. 
 

2. Проблеми та можливості вивчення облікових 
дисциплін під час дистанційного навчання 

Квітень 
2021 р. 

Шот А.П 
 

3. Тайм-менеджмент як педагогічна технологія 
формування професійного інтересу студентів до 
вивчення дисциплін спеціальності «Облік і 
оподаткування» 

Листопад 
20-20 р. 

Долбнєва Д.В. 

 

Підготовка методичних розробок та рекомендацій 
1. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
2. 

Методичні рекомендації з виконання, 
оформлення та захисту курсової роботи 
(навчальні дисципліни “Бухгалтерський облік в 
галузях економіки”, “Аналіз господарської 
діяльності”), вимог щодо критеріїв їх 
оцінювання (для студентів спеціальності 071 
“Облік і оподаткування” освітнього ступеня  
“бакалавр”)  

Методичні рекомендації з виконання, 
оформлення та захисту курсової роботи з блоку  
дисциплін професійної та практичної 
підготовки, вимог щодо критеріїв їх оцінювання 
 

Лютий 
2021 р.  

 
 
 

 
 
 
 

Лютий 

2021 р. 

Романів Є.М. 

Приймак С.В. 
Шот А.П.  

 
 

 
 

 

 
 

Романів Є.М. 
Приймак С.В. 

Шот А.П. 
Гончарук 

С.М. 
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  (для студентів спеціальності 071 “Облік і 

оподаткування” освітнього ступеня  “бакалавр”) 

 Шевців Л.Ю. 

Лобода Н.О.  

3. Програма державного екзамена зі спеціалізації 

(для студентів спеціальності 071 “Облік і 

оподаткування” освітнього ступеня  “бакалавр”) 

Березень 
2021 р 

Гончарук 

С.М. 
Шот А.П. 

Шевців Л.Ю. 
Лобода Н.О. 

 

4. Програма вступного фахового випробування 

для здобуття освітнього ступеня “магістр” 

Лютий 

2021 р. 

Приймак С.В. 
 

5. Облікові та юридичні аспекти оплати праці в 
умовах коронавірусу (методична розробка з 
навчальної дисципліни «Фінансовий облік») 

Травень 
2021 р. 

Шот А.П. 

 

6.  Розробка лекції англійською мовою з навчальної 
дисципліни «Міжнародні стандарти аудиту» 

ІІ семестр 
2020-2021н.р. 

Гончарук 

С.М.  

7. Облік і звітність за податком на додану вартість: 
в таблицях і рисунках (методична розробка з 
навчальної дисципліни «Облік і звітність в 
оподаткуванні») 

Березень  
2021 р. 

Лобода Н.О. 

 

8. Облікова політика підприємства: презентація 
курсу   

Лютий 
2021 р.  

Ярема Я.Р. 
 

Проведення методичних семінарів 
1. «Формування професійних компетенцій 

фахівців з обліку і оподаткування»  
  

2020-2021 н.р. 

Колектив 

кафедри  

Проведення круглих столів 
1. До дня університету круглий стіл на тему: 

«Обліково-аналітичні дослідження в період 

світової економічної кризи»  

І семестр 
2020-2021н.р. 

Романів Є.М. 

Гончарук 

С.М. 

Приймак С.В. 

 

     

  Методична робота  
кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом 

Відкриті заняття, відео-лекції 

1. 
 

Відкрита лекція з навчальної дисципліни 
«Теорія та історія управління» 

Жовтень  
2020 р. 

Решота О. А 
 

2. Відкрита лекція з навчальної дисципліни 
«Комунікації і ділова мова в публічному 

управлінні».  

Листопад 
2020 р. 

 

Бобко Л.О. 
 

 

3. Відкрита лекція з навчальної дисципліни «Self- 
брендінг». 

Лютий 
2021 р 

Комарницька 

Г.О. 
 

 

4. Відкрита лекція з навчальної дисципліни 
«Теорія та економіка галузевих ринків» 

Березень 

2021 р. 

Васьківська 
К.В. 

 
 

5. Відкрита лекція з навчальної дисциплін 
«Менеджмент» 

Квітень 
2021 р. 

Герасименко 
О.В.  

Підготовка методичних доповідей 
1. Поглиблення процесів взаємодії з 

підприємствами, установами, організаціями  

щодо працевлаштування студентів. 
 

Вересень 

2020 р. 

Комарницька 
Г.О. 
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2. Публічне управління: цивілізаційний тренд, 

наукова теорія і напрям освіти 

Вересень 

2020 р. 

Маліновська 

О.Я. 
 

 

3. Роль комунікацій у формуванні професійних 
компетенцій працівників органів публічної 
влади 

Жовтень 
2020 р. 

Бобко Л.О. 
 

 

4. Методологія застосування інтерактивних 
методів навчання в дисципліні «Теорія і 
практика публічного адміністрування» 

Жовтень 
2020 р. 

Карпінський 

Б.А. 
 

5. Сучасні інтерактивні методи навчання як засіб 
поглиблення знань студентів 

Листопад 
2020 р. 

 

Решота О.А. 

  

6. Інтерактивний простір Листопад 
2020 р. 

Васьківська 

К.В.  

7. Окреслення актуальних проблем використання 
інтерактивних методів у вищих навчальних 
закладах України 

Грудень 
2020 р. 

 

Маліновська 

О.Я. 

 
 

8. Оновлення змісту навчання в умовах 
особистісно орієнтованого підходу 

Грудень 

2020 р. 
 

Герасименко 
О.В.  

9. Кейс-метод як спосіб формування життєвих 

компетентностей студентів 

Лютий 
2021р. 

 

Комарницька 

Г.О 

 
 

10. Інтерактивні методи навчання у професійній 
підготовці 

Березень 

2021 р. 

Васьківська 
К.В. 

 
 

11. Стратегіологія розвитку освіти і бізнесу на 
засадах державотворчого патріотизму нації 

Квітень 
2021 р. 

Карпінський 
Б.А. 

 

 

12. Технології управління навчально-творчою 
діяльністю та актуальні форми активізації 
навчального процесу 
 

Травень  
2021 р. 

 

Решота  

О.А. 
  

13. Особливості педагогічної культури порадника 
академічної групи 
 

Червень  
2021 р. 

Герасименко 
О.В. 

 

Підготовка методичних розробок та рекомендацій 
1. Методичні рекомендації до виконання, 

оформлення та захисту курсової роботи зі 
спеціалізації  для студентів галузі знань 28  
«Публічне управління та адміністрування», 
спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування», спеціалізації  «Публічне 
адміністрування та управління бізнесом» 

До  
30.01.2021 р. 

Комарницька 

Г.О. 

 

2. 

 
 

 
 

3.  

Програма додаткового вступного фахового 

випробування для здобуття освітнього ступеня 
«магістр» 
Програма державного екзамену зі спеціалізації 
для бакалаврів 

Листопад  

2020 р. 
 
 

Грудень  

2020 р.  

Комарницька 

Г.О. 
 

 
Комарницька 

Г.О. 
Капленко Г.В. 

 

 

 



38 
 

1 2 3 4 5 

Проведення методичних семінарів 
1. Медіаграмотність: соціальні мережі в 

саморозвитку учасників освітнього процесу 

І семестр 

2020-2021 

н.р. 

Колектив 

кафедри 
 

 

2. «Soft skills – невід’ємні аспекти формування 

конкурентоспроможності студентів у ХХІ 
столітті» 

І семестр 

2020-2021 н.р 

Колектив 

кафедри 
 

3. Використання методів змішаного навчання в 
єдиному інформаційному просторі 
 

ІІ семестр 

2020-2021н.р. 

Колектив 

кафедри  

Проведення круглих столів 
1. 
 

 

Студентський круглий стіл: «Партнерство і 
співпраця влади та бізнесу як невід’ємна 
складова діяльності держави та суспільства» 

Жовтень 

2020 р. 

 

Комарницька 

Г.О. 
 

2. Круглий стіл: «Партнерство з роботодавцями: 

проблеми та перспективи 

Листопад 

2020 р. 

 

Комарницька 

Г.Оє 

Решота О.А. 
 

3. Дискусійний клуб: «Співпраця органів влади й 

місцевого самоврядування з організаціями 
громадянського суспільства» 

Травень 

2021 р. 

 

Комарницька 

Г.О. 

Герасименко 

О.В. 

 

4. Круглий стіл: «Управління бізнесом в умовах 
змін» 
 

Червень 

2021 р. 

Васьківська 

К.В.  

Методична робота  
кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики 

Відкриті заняття, відео-лекції 

1. Відео-лекції з навчальних дисциплін: 
«Економіко-математичне моделювання», 
«Моніторинг ІТ-технологій», «Кількісні методи 

в економіці та управлінні» 

І семестр 
2020- 

2021 н. р. 

Мищишин 
О. Я. 

 

2. Лекція з навчальної дисципліни «Об’єктно-
орієнтоване програмування» 

І семестр 
2020- 

2021 н. р. 

Шевчук І.Б. 

 

3. Відео-лекції з дисципліни: «Інформаційні та 
комунікаційні технології» 

І семестр 

2020- 
2021 н. р 

Задорожна 
А. В.  

4. Відео-лекції з дисципліни: «Управління 
проектами інформатизації» 

І семестр 
2020- 

2021 н. р 

Задорожна 
А. В.  

Підготовка методичних доповідей 
1. Методична доповідь «Проблеми української 

вищої освіти, які виявив карантин» 

Жовтень 
2020 р. 

Старух А. І. 
 

2. Методична доповідь: «Використання сучасних 
технологій навчання у ЗВО» 

Листопад  
2020 р. 

Васьків О. М. 
 

3. Методична доповідь «Переваги та недоліки 
торгівлі на базі популярних онлайн 
маркетплейсів» 

Грудень 
2020 р. 

Задорожна 
А. В. 

 

4. Методична доповідь «Моделювання 
трансформаційних процесів в освіті» 
 
 

Березень  
2021 р. 

Стадник 

Ю. А.  

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=35905&uk
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5. Методична доповідь «Моделювання 

трансформаційних процесів в освіті» 

Квітень  

2021 р. 

Мищишин 

О. Я.  

Підготовка методичних доповідей 
1. Створення електронного навчального курсу на 

платформі Moodle з навчальних дисциплін: 
«Бізнес-процеси та HR-аналітика», 
«Інформаційні та комунікаційні технології», 
«Математичні методи і моделі ринкової 
економіки», «ІС в управлінні», «ІСТ у 

фінансах», «ІСТ в обліку і оподаткуванні» 

І семестр 
2020-2021 н. р. 

Васьків О. М., 

Депутат Б. Я., 
Задорожна 

А. В., 

Мищишин 
О.Я., 

Ситник В. Ю., 
СтадникЮ.А., 

Старух А. І. 
Шевчук І. Б. 

Ярема О. Р. 
 

 

2. Розробка навчальних та робочих програм з 
дисциплін: «Бізнес-процеси та HR-аналітика», 
«Інформаційні та комунікаційні технології» 

І семестр, 
ІI семестр 

2020-2021 н. р. 

Васьків О. М. 

 

3. Силабуси навчальних дисциплін: «Бізнес-
процеси та HR-аналітика», «Інформаційні та 
комунікаційні технології», «Математичні 
методи і моделі ринкової економіки», «ІС в 
управлінні», «ІСТ у фінансах», «ІСТ в обліку і 
оподаткуванні» 

ІI семестр 
2020-2021 н. р. 

Васьків О. М. 

 

4. Розробка лекційних курсів з навчальних 
дисциплін: «Бізнес-процеси та HR-аналітика», 

«Математичні методи і моделі ринкової 
економіки», «ІС в управлінні», «ІСТ у 
фінансах», «ІСТ в обліку і оподаткуванні» 

І семестр, 

ІI семестр 
2020-2021 н. р. 

Васьків О. М. 

 

5. Методичні рекомендації і завдання для 
проведення лабораторних/семінарських та 
самостійних робіт з навчальних дисциплін: 
«Бізнес-процеси та HR-аналітика», 
«Інформаційні та комунікаційні технології», 

«Математичні методи і моделі ринкової 
економіки», «ІС в управлінні», «ІСТ у 
фінансах», «ІСТ в обліку і оподаткуванні» 

І семестр, 
ІI семестр 

2020-2021 н. р. 

Васьків О. М. 

 

6. Тестові завдання з навчальних дисциплін: 
«Бізнес-процеси та HR-аналітика», 
«Інформаційні та комунікаційні технології», 
«Математичні методи і моделі ринкової 
економіки», «ІС в управлінні», «ІСТ у 
фінансах», «ІСТ в обліку і оподаткуванні» 

І семестр, 
ІI семестр 

2020-2021 н. р. 

Васьків О. М. 

 

7. Програма й методичні рекомендації щодо 
проходження та захисту виробничої практики 
для студентів галузі знань 05 «Соціально-
поведінкові науки» спеціальності 051 
«Економіка» (Інформаційні технології в бізнесі) 
освітнього ступеня бакалавр/денної форми 
навчання 
 

І семестр, 
ІI семестр 

2020-2021 н. р. 

Васьків О. М. 
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8. Методичні рекомендації до виконання, 

оформлення та захисту курсової роботи для 
студентів галузі знань 05 «Соціально-
поведінкові науки» спеціальності 051 
«Економіка» (Інформаційні технології в бізнесі) 
освітнього ступеня бакалавр/денної форми 
навчання 

Травень, 

2021 р. 

Васьків О. М. 

 

9. Навчальний посібник «Економіка хмарних 
обчислень» 

ІІ семестр 

2020-2021 н. р 

Васьків О. М. 
 

10. Аналіз і візуалізація результатів вимірювання й 
оцінювання соціально-економічних процесів у 
програмному середовищі R: Лабораторний 
практикум  

ІІ семестр 
2020-2021 н. р. 

Шевчук І. Б., 

Васьків О. М., 
Старух А. І.  

11. Методичні рекомендації і завдання для 
виконання самостійних робіт студентів з 
навчальних дисциплін: Інструменти 
вимірювання і оцінювання соціально-

економічних процесів», «Об’єктно-орієнтоване 
програмування», «Економіка хмарних 
обчислень», «Методологія економічних 
наукових досліджень», «Об'єктно-орієнтований 
дизайн» 

ІІ семестр 
2020-2021 н. р. 

Шевчук І. Б. 
 

 

12. Силабуси навчальних дисциплін: «Вступ до 
фаху», «Алгоритмізація та програмування», 
«Об’єктно-орієнтоване програмування», 
«Комп’ютерний аналіз фінансових ринків», 

«Прогнозування соціально-економічних 
процесів», «Системи підтримки прийняття 
рішень», «Бізнес у соціальних мережах», 
«Економіка хмарних обчислень», «Методологія 
економічних наукових досліджень», «Об'єктно-
орієнтований дизайн» 

Перша  
половина 

І та ІІ семестрів 
2020-2021 н. р. 

Шевчук І. Б. 
 

 

13. Методичні рекомендації і завдання для 
проведення практичних/лабораторних занять з 

навчальних дисциплін: «Інструменти 
вимірювання і оцінювання соціально-
економічних процесів», «Об’єктно-орієнтоване 
програмування», «Економіка хмарних 
обчислень», «Методологія економічних 
наукових досліджень», «Об'єктно-орієнтований 
дизайн» 

Перша  

половина 
І та ІІ семестрів 
2020-2021 н. р. 

Шевчук І. Б. 

 

14. Розробка лекційний курсів з нових навчальних 

дисциплін: «Інструменти вимірювання і 
оцінювання соціально-економічних процесів», 
«Об’єктно-орієнтоване програмування», 
«Економіка хмарних обчислень», «Методологія 
економічних наукових досліджень», «Об'єктно-
орієнтований дизайн» 

Перша  

половина 
І та ІІ семестрів 
2020-2021 н. р. 

Шевчук І. Б. 
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15. Програма додаткового вступного фахового 

випробування для здобуття освітнього ступеня 
«магістр» 

Протягом 

навчального 
року 

Шевчук І. Б. 

 

16. Методичні рекомендації до виконання, 
оформлення та захисту курсової роботи з 
навчальної дисципліни «Об’єктно-орієнтоване 
програмування» для студентів галузі знань 05 
«Соціально-поведінкові науки» спеціальності 
051 «Економіка» (Інформаційні технології в 

бізнесі) освітнього ступеня бакалавр/денної 
форми навчання 
 

Листопад  
2020 р. 

Шевчук І. Б. 

 

17. Програма державного екзамену зі спеціалізації 
(«Управління проектами інформатизації», 

«Системи підтримки прийняття рішень», 
«Web-дизайн та Web-програмування»)для 
студентів спеціальності 051 «Економіка» 
освітнього ступеня «бакалавр» 

До 

30.04.2021 р. 

Шевчук І. Б. 

 

18. Методичні рекомендації і завдання для 
проходження виробничої практики зі 
спеціалізації «Інформаційні технології в бізнесі» 
для студентів галузі знань 05 «Соціально-

поведінкові науки» спеціальності 051 
«Економіка» освітнього ступеня магістр (денної 
та заочної форм навчання) 
 

Квітень  
2021 р. 

Шевчук І. Б., 
Депутат Б. Я., 

Задорожна 
А. В. 

 

19. Створення електронного навчального курсу на 
платформі Moodle з навчальних дисциплін  
«Інструменти вимірювання і оцінювання 
соціально-економічних процесів», «Об’єктно-
орієнтоване програмування», «Економіка 
хмарних обчислень», «Методологія 
економічних наукових досліджень», «Об'єктно-
орієнтований дизайн» 
 

Перша половина 
І семестру 

2020-2021 н. р. 

Шевчук І. Б., 

Старух А. І, 
Мищишин 

О. Я., 
Задорожна 

А. В. 
 

 

20. Розробка навчальних та робочих програм з 
дисциплін: «Бенчмаркінг і конкурентний 
моніторинг бізнесу», «Конкурентний 
моніторинг», «Макроекономічний аналіз» 
 

Протягом 
навчального 

року 

Шевчук І. Б. 

 

21. Розробка лекційних курсів з навчальних 
дисциплін: «Бенчмаркінг і конкурентний 
моніторинг бізнесу», «Конкурентний 
моніторинг», «Макроекономічний аналіз» 
 

І семестр, 
ІI семестр 

2020-2021 н. р 

Старух А. І. 

 

22. Методичні рекомендації і завдання для 
проведення семінарських/лабораторних занять з 
дисциплін: «Бенчмаркінг і конкурентний 

моніторинг бізнесу», «Конкурентний 
моніторинг», «Макроекономічний аналіз» 
 

І семестр, 
ІI семестр 

2020-2021 н. р 

Старух А. І. 
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23. Силабуси навчальних дисциплін: «Експертні 

системи», «Бенчмаркінг і конкурентний 
моніторинг бізнесу», «Конкурентний 
моніторинг», «Макроекономічний аналіз» 

І семестр, 

ІI семестр 
2020-2021 н. р 

Старух А. І. 

 

24. Тестові завдання з навчальних дисциплін: 
«Бенчмаркінг і конкурентний моніторинг 
бізнесу», «Конкурентний моніторинг», 
«Макроекономічний аналіз» 

І семестр, 
ІI семестр 

2020-2021 н. р 

Старух А. І. 

 

25. Підготовка е-курсів на платформі MOODLE: 

«Бенчмаркінг і конкурентний моніторинг 
бізнесу», «Конкурентний моніторинг», 
«Макроекономічний аналіз» 

І семестр, 

ІI семестр 
2020-2021 н. р 

Старух А. І. 

 

26 Розробка навчальної та робочої програми, 
силабусу, конспекту лекцій, методичних 
рекомендацій до виконання лабораторних робіт 
та самостійної роботи з дисципліни «Системи 
моніторингу в економіці» 

І семестр, 
ІI семестр 

2020-2021 н. р 

Старух А. І. 

 

27. Навчальний посібник «Інформаційні технології 
для моніторингу складних процесів» 

ІI семестр  
2020-2021 н. р. 

Стадник 

Ю. А.  

28. Лабораторний практикум з дисципліни 
«Кількісні методи в економіці та управлінні» 

Протягом  
2020-2021 н. р. 

Мищишин 

О. Я.  

29. Тестові завдання з дисципліни «Кількісні 
методи в економіці та управлінні» 

ІI семестр  
2020-2021 н. р. 

Мищишин 
О. Я.  

30. Курс лекцій з дисципліни: «Економіка і 
організація виробництва програмних продуктів» 

ІI семестр  
2020-2021 н. р. 

Мищишин 
О. Я.  

31 Методичні рекомендації і завдання для 

проведення лабораторних занять з навчальних 
дисциплін 

І семестр  

2020-2021 н. р. 

Задорожна 

А. В. 
 

32. Матеріали для поточного та підсумкового 
контролю навчальних досягнень студентів з 
навчальних дисциплін 

І семестр, 

ІI семестр 

2020-2021 н. р. 

Викладачі 

кафедри 
 

33. Матеріали для поточного та підсумкового 
контролю навчальних досягнень студентів з 
навчальних дисциплін 

Вересень-жовтень 
2020 р. 

Березень-квітень  
2021 р. 

 
Викладачі 

кафедри 
 

Проведення методичних семінарів 

1. Особливості викладання навчальних дисциплін 
освітньої програми «Інформаційні технології в 
бізнесі» в умовах карантину та дистанційної 
освіти 

І семестр  
2020-2021 н.р.  

Колектив 

кафедри 
 

2. «Проблеми оцінювання освітніх результатів у 
навчальному процесі в період карантину у 
зв’язку з поширенням короновірусної  хвороби» 
 

І семестр  
2020-2021 н.р. 

Колектив 

кафедри 
 

Проведення круглих столів 

1. Круглий стіл на тему «HR-фундамент, аудит, 
аналітика, стратегія та автоматизація бізнес-
процесів» 

Квітень 
2021 р. 

Васьків О. М. 

Стадник 

Ю. А. 

Шевчук І. Б.  
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2. Круглі столи: «Використання сучасних засобів 
візуалізації», «Використання інформаційних 
технологій при трансформації освіти 
Львівщини» 

Травень 
2021 р. 

Васьків О. М. 

Стадник 

Ю. А. 

Шевчук І. Б. 

Старух А. І. 

 

3. Круглі столи: «Використання сучасних засобів 
візуалізації», «Використання інформаційних 
технологій при трансформації освіти 
Львівщини» 

І семестр, 
ІI семестр 

2020-2021 н. р. 

Мищишин 

О. Я. 

 

Методична робота  

кафедри економіки та публічного управління 

Відкриті заняття, відео-лекції 

1. Лекція з навчальної дисципліни «Управління в 
діяльності органів влади, неурядових 
організацій та бізнесі» 

І семестр 
2020-2021 н.р. 

Подвірна Н.С. 

 

Підготовка методичних доповідей 
1. Дуальна освіта як альтернатива традиційній 

формі навчання 

Вересень  

2020 р 

Пікулик О.І. 
 

2. Адаптація української системи освіти до 
європейських вимог 

Жовтень  
2020 р. 

Пак Н.Т. 
 

3. Особливості дистанційного навчання у ВНЗ Листопад  
2020 р. 

Зеленко В.А. 
 

4. Особливості та проблеми оцінювання 
навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в 
умовах сьогодення 

Квітень  
2021р.. 

Табачук А.Я. 

 

5. Виховання професійних якостей та роль 
кафедри у підготовці здобувачів вищої освіти в 
Університеті 

Грудень  
2020р 

Капленко Г.В. 

 

6. Особливості роботи в органах місцевого 
самоврядування 

Лютий  
2021 р 

Подвірна Н.С. 
 

7. Основні тенденції адаптації студентів до 
навчання у вищому навчальному закладі 

Березень  
2021р. 

Нагорнюк 
О.П.  

8. Використання інтерактивних методів навчання 

при підготовці здобувачів вищої освіти 
спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» 

Квітень  

2021р. 

Парубчак І.О. 

 

9. Вплив медіа комунікацій на розвиток студента 
як особистості: негативні та позитивні сторони 

Травень 2021р. Пасінович І.І. 
 

Підготовка методичних розробок та рекомендацій 
1. Методичні рекомендації до виконання, 

оформлення та захисту курсової роботи зі 
спеціалізації  для студентів галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування» 
освітньої програми «Управління персоналом в 
органах публічної влади та бізнес-структурах» 
освітнього ступеня бакалавр (денної форми 

До  
30.02.2020 р. 

Капленко Г.В. 
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2. Методичні рекомендації до підготовки та 
проведення Державного екзамену для студентів 
галузі знань 28 «Публічне управління та 
адміністрування» Освітньої програми 
«Управління персоналом в органах публічної 
влади та бізнес-структурах» освітнього ступеня 
магістр  

Вересень  
2020 р 

Капленко Г.В. 

 

3. Програми для вступних випробувань для 

здобуття освітніх ступенів «магістр», 
«бакалавр» (на базі молодшого спеціаліста») 

Січень  

2021 р. 

Пікулик О.І. 

 

4. Методичні рекомендації до виконання, 
оформлення та захисту магістерської роботи для 
студентів галузі знань 28 «Публічне управління 
та адміністрування» освітньої програми 
«Управління персоналом в органах публічної 
влади та бізнес-структурах» 

 

Вересень 
2020 р. 

Капленко Г.В. 

 

Проведення методичних семінарів 
1. «Методичні вимоги до лекцій у вищому 

навчальному закладі та особливості їх 
проведення в сучасних умовах пандемії COVID-
19» 

І семестр 

2020-2021 н.р. 

Колектив 

кафедри 

 

2. Методологічні основи активізації навчального 
процесу  

ІІ семестр 

2019-2020 н.р. 

Колектив 
кафедри  

Проведення круглих столів 
1. «Кадрове забезпечення органів місцевого 

самоврядування: сучасні реалії та вектори 
розвитку» 

Жовтень  

2020 р. Капленко Г.В.  

2. «Особливості ректрутингу в сучасних умовах» Квітень  

2020 р. 
Зеленко В.А. 

Табачук А.Я. 
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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 

виконання 

1 2 3 4 5 

Організаційні заходи 
 

1. Затвердити план виховної роботи 
факультету на 2020–2021 навчальний рік 

Вересень 
2020 р. 

Шушкова Ю.В.  

2. Скласти плани: 

 виховної роботи кафедр 

 виховної роботи в академічних групах 

 
Вересень 
2020 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 
2020 р. 

 

 

Порадники 
академічних 

груп 
 

 
Лутчин О.В. 

 

 

 

 

4. Організувати участь студентів факультету 
у святкуванні Дня Університету 

Жовтень 
2020 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 
навчального 

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 2021 
року 

Згідно з 
планом 

Стасишин А.В. 

Ситник Н.С. 
Дубик В.Я. 

Шушкова Ю.В. 

 

9. Організувати участь студентів факультету 
у святкуванні Дня Факультету 

Жовтень 
2020 р. 

 

Стасишин А.В. 
Ситник Н.С. 

Дубик В.Я. 
Шушкова Ю.В. 

 

Національно – патріотичне виховання 
1. Участь у пішій ході до Меморіалу воїнів 

УГА та січових стрільців з нагоди Дня 
Листопадового чину 

Листопад 
2020 р. 

 

Стасишин А.В. 

Шушкова Ю.В. 
Порадники 

академічних 
груп 

 

2. Участь в акції «Запали свічку» в рамках 
проведення Дня пам’яті жертв голодомору 

Листопад  
2020 р. 

Шушкова Ю.В. 

Порадники 
академічних 

груп 

 

3.  Організувати заходи з нагоди відзначення 
річниці Революції Гідності 

Листопад 
2020 р. 

Порадники 

академічних 

груп 

 

4. Участь у святкових заходах до Дня 
Соборності України 

Січень 
2021 р. 

Порадники 

академічних 
груп 
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5. Участь у заходах із вшанування пам’яті 
Героїв Небесної Сотні 

Лютий 
2021 р. 

 

Порадники 

академічних 
груп 

 

6. Участь в урочистостях з нагоди першого 
публічного виконання Державного Гімну 
України 
 

Березень  

2021 р. 

Шушкова Ю.В. 
Порадники 

академічних 

груп 

 
 

7.  Святкові дійства з нагоди відзначення 
Всесвітнього Дня вишиванки 

Травень 
2021 р. 

Студентська 

рада, 
Порадники 

академічних 
груп 

 

8. Вшанування пам’яті Івана Франка 
 

Травень 

2021 р. 
 

Стасишин А.В. 

Шушкова Ю.В. 
Порадники 

академічних 
груп 

 

9. Організувати бесіди, диспути на теми: 
 «Хоробрі серця – учасники АТО» 
 
 «Михайло Грушевський – перший 
президент незалежної України» 
 «Є поети для епох». До 90-річчя від дня 
народження Ліни Костенко – української 
письменниці-шістдесятниці та поетеси. 

 

Жовтень  
2020 р. 

 

Грудень 
2020 р. 

 
Березень  
2021 р. 

 
 

 

 
Порадники 

академічних 
груп 

 
 

 

10. 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 
 Музей-меморіал жертв окупаційних 
режимів «Тюрма на Лонцького» 
 музей історії ЛНУ 

Вересень 

2020 р. 
– Травень 

2021 р. 

 

Шушкова Ю.В. 
Порадники 

академічних 

груп 

 

 

11. Провести зустрічі з відомими політичними 
та громадськими діячами 

Упродовж 
навчального 

року 

Порадники 
академічних 

груп 

 

12. 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 

 

Громадсько – правове виховання 
1. Формувати правову культуру студентів, 

знайомити їх із нормативними актами 

Постійно Порадники 

академічних 
груп 

 

2. Провести лекції, бесіди, диспути на теми: 
 «Декларація прав людини – права та 
обов’язки кожного» 

Жовтень 

2020 р. 
 

Порадники 
академічних 

груп 

 

  «Адміністративна та кримінальна 
відповідальність молоді» 

Листопад 
2020 р. 

Порадники 

академічних 

груп 
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  «Військова служба – громадянський та 
військовий обов’язок перед своєю 
Батьківщиною»  

Лютий 
2021 р. 

 

 
Порадники 

академічних 
груп 

 

  «Героїчні постаті українців – Іван Богун» 
 

Березень 

2021 р. 

Порадники 

академічних 
груп 

 

 «Я – патріот України» Квітень  
2021 р. 

Порадники 
академічних 

груп 

 

  «Кодекс честі студента»  Травень 
2021 р. 

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 
груп 

 

Моральне виховання 
1. 
 

Вивчати та аналізувати морально- 
психологічний клімат в академічних групах 

Постійно Порадники 
академічних 

груп 

 

2. Провести лекції та бесіди на теми: 
 «Моральна стійкість та стресостійкість в 
сучасних умовах пандемії COVID-19» 
 «Як побудувати успішну кар’єру» 
 
 «Етика міжособистісних відносин у 
життєдіяльності університету» 
 «Система моральних вчинків у 
життєвому просторі особистості» 

 
Листопад  

2020 р. 
 

Грудень 
2020 р. 
Квітень  
2021 р. 

Травень 
2021 р. 

 

 

 
 

 

 
Порадники 

академічних 
груп 

 

 

3. Організувати та провести тренінги 
«Адаптація студентів-першокурсників» 

Вересень-
жовтень  

2020 р. 

Психологічна 
служба ЛНУ 

 

4. Організувати та провести тренінг«Лідер 
3:0. Створення бірюзової команди» 

Квітень  
2021 р. 

Психологічна 
служба ЛНУ 

 

5. Участь у благодійних ярмарках «Естафета 
добрих справ студентів ФУФБ» 

Упродовж 
навчального 

року 

Студентська 

рада 
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1 2 3 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. Організувати і провести концертні 
програми: 
 День викладача 
 
 День студента  
 
 Свято на Андрія 
 
 Міс та містер факультету  

 
 

Жовтень  
2020 р. 

Листопад 
2020 р. 

Грудень 

2020 р. 
 

Квітень 

2021 р. 

 
 

 
Студентська 

рада 

 
 

 
Студентська 

рада, 
Шушкова Ю.В. 

 

 

5. Провести: 
 розважальну гру «Хто зверху?» до Дня 
закоханих 
 фотовиставку до Дня матері 

 
Лютий 
2021 р. 

Травень  
2020 р. 

 
Студентська 

рада, 
Шушкова Ю.В. 

 

 

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя 
1. Провести тематичні виховні години на 

теми: 
 «Шкідлива звичка – ігроманія» 
 «Шкідливий вплив алкоголю на організм 
людини та профілактика поганих звичок в 
студентському середовищі» 
 «Гігієна праці та побуту студентів»  
 «Репродуктивне здоров’я молоді: 
особливості та шляхи покращення» 

 

 
Листопад  

2020 р. 
Березень  
2021 р. 

 
Квітень  
2021 р. 
Травень  

2021 р. 

 

 
 

 
Порадники 

академічних 
груп 

Психологічна 
служба ЛНУ 

 

2. Організувати та провести турнір із міні-
футболу 

Квітень  
2021 р. 

Студентська 

рада 
 

3. Організувати програму «Козацькі забави» Жовтень 
2020 р. 

Студентська 

рада 
 

4.  Організувати та провести Тиждень здоров’я Квітень 
2021 р.  

Студентська 
рада, 

Шушкова Ю.В. 

 

5. Забезпечити участь студентів у змаганнях 
за програмою «Універсіада Львівщини 
2020-2021» 

Календар 
обласного 
управління 

фізичної 
культури і 

спорту 

Студентська 

рада 
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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 2020-2021 навчальний 
рік 

Вересень 

2020 р. 

Завідувачі  

кафедр 

 

1.2. Здійснювати планове підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу кафедр  
шляхом стажування на відповідних кафедрах 
Вузів, у науково-дослідних установах, органах 
фінансової системи, тощо 

Впродовж 

навчального року 

за індивідуальними 

планами  

викладачів 

Викладачі  

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 

2019 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 
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Розділ 6. Профорієнтаційна робота 
 

№ 

п/п З а х о д и 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1 2 3 4 5 

1. Розробити і затвердити на засіданні Вченої 
ради факультету план заходів щодо 
організації прийому у новому навчальному 

році 

Вересень 

2020 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. Розмістити інформацію про спеціальності та 
спеціалізації, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, у 
соціальних мережах  

Упродовж 

року 

Стасишин А.В. 

Завідувачі 

кафедр 

 

5. Провести анкетування студентів 1 курсу 
«Мотивація вибору ВНЗ» з метою визначення 
найбільш ефективних комунікативних каналів 
та вагомих факторів вибору ВНЗ 

Вересень 

2019 р. 

Шушкова Ю.В.  

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

Упродовж 

року 

Завідувачі 

кафедр 

 

7. Організувати і провести Дні відкритих дверей За планом 

роботи ЛНУ 

Стасишин А.В. 

Завідувачі 

кафедр 

Викладачі 

 

8. Оновити буклет та інші ілюстративні 
матеріали для абітурієнтів 

Січень  

2021 р. 

Завідувачі 

кафедр 

 

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

Травень 

2021 р. 

Стасишин А.В. 

Завідувачі 

кафедр 

Викладачі 

 

10. Взяти участь у «Форумі кар’єри» Квітень-

травень 2021 

р. 

Стасишин А.В. 

Завідувачі 

кафедр 

Викладачі 

 

11. Взяти участь у «Ярмарку кар’єри» Травень  

2021 р. 

Стасишин А.В. 

Завідувачі 

кафедр 

Викладачі 

 

12. Створити на факультеті належні умови праці 

для роботи відбіркової комісії 

Червень 

2021 р. 

Стасишин А.В.  

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

Упродовж 

навчального 

року 

Випускові 

кафедри 

Відбіркова 

комісія 
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1 2 3 4 5 

14. Обговорити результати прийому 2020 року та 

проаналізувати конкурсну ситуацію, 
виробити рекомендації з проведення 
профорієнтаційної роботи серед учнів 
випускних класів шкіл 

Серпень 

2020 р. 

Стасишин А.В  

15. 

 
Оформити та передати справи абітурієнтів у 
відділ кадрів Університету 

Вересень 

 2020 р. 

Відбіркова 

комісія 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Упродовж 

навчального 

року 

 

 

 

 

 

 

Грудень 

2020 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-шоу про 
факультет для демонстрування в школах, 
коледжах при проведенні 
профорієнтаційної роботи, на Дні 

відкритих дверей 

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

Постійно Дубик В.Я.  

18. Запрошувати школярів та випускників шкіл 
м. Львова і області до участі у заходах, які 
організовані факультетом, кафедрами 

Постійно Органи студ. 

самовряду-вання 

 

 

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

Жовтень, 

листопад 

2020 р. 

Завідувачі 

кафедр 
 

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

Травень 

2021 р. 

Шушкова Ю.В.  

21. 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 
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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. 

Шушкова Ю.В. 

 

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. Проводити профілактично-роз’яснювальну 
роботу з працівниками факультету, 
спрямовану на формування сталого 
усвідомлення неприпустимості вчинення 
корупційних діянь та інших видів 
правопорушень 

Упродовж 

навчального 

року 

Стасишин А.В. 

Ситнитк Н.С. 

Завідувачі 

кафедр 

 

 

8. Проводити анонімне опитування серед 
студентів щодо виявлення можливих фактів 

порушення антикорупційного законодавства 

Упродовж 

навчального року 

Стасишин А.В. 

Ситнитк Н.С. 

Завідувачі 

кафедр 

 

 

9. 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 

 

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

Упродовж 

навчального року 

Стасишин А.В. 

 
 

11. 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 

виконанн

я 

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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1 2 3 4 5 

 
 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 

 


