МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
23.09.2021 р.

м. Львів

№ 163 - р

Про тимчасову організацію освітнього процесу на
факультеті управління фінансами та бізнесу із
застосуванням дистанційних технологій у 1-му
семестрі 2021/2022 навчального року
На виконання Наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка
№ О-102 від 22 вересня 2021 року «Про тимчасову організацію освітнього процесу із застосуванням
дистанційних технологій у першому семестрі 2021/2022 навчального року» у зв’язку зі складною
епідеміологічною ситуацією на Львівщині та виявленими випадками захворювання на коронавірус на
факультеті:
1. Перевести здобувачів вищої освіти факультету на дистанційну форму навчання
з 23 вересня 2021 року, дотримуючись діючих положень щодо організації освітнього
процесу із застосуванням дистанційних технологій, поточного та семестрового контролю.
2. Деканату факультету, завідувачам кафедр:








проводити роз'яснювальну роботу з науково-педагогічними та іншими працівниками
факультету, із здобувачами вищої освіти щодо питань вакцинації, індивідуальних
заходів профілактики інфекційних захворювань та протидії поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19);
здійснювати контроль за проведенням занять з використанням технологій
дистанційного навчання відповідно до розкладу;
затвердити графіки проведення консультацій у форматі відеоконференцій з метою
надання допомоги студентам в опрацюванні та засвоєнні матеріалів навчальних курсів;
здійснювати контроль за обліком виконання робіт, передбачених навчальним планом,
своєчасним оформлення навчальної документації за результатами навчання студентів
факультету;
комунікації науково-педагогічних працівників, студенів та інших учасників освітнього
процесу щодо організації освітнього процесу на факультеті проводити щоденно з 09:00
до 18:00 в приміщенні деканату факультету;
заходи, необхідні для забезпечення функціонування факультету проводити з
використанням дистанційних технологій (засідання Вченої ради, засідання кафедр,
гуртків тощо).

3. Науково-педагогічним працівникам:




координувати роботу із Організаційно-методичним центром електронного навчання
(ОМЦЕН) Університету з метою впровадження та ефективного застосування
технологій електронного навчання;
розширити функціональність засобів електронного навчання, засобів діагностики знань
студентів, контролювати доступ до своїх курсів, своєчасність виконання студентами
навчальних планів та програм;
забезпечити доступ до корпоративних електронних скриньок викладачів факультету на
офіційному сайті факультету https://financial.lnu.edu.ua/about/departments



проводити в дистанційному режимі консультації, захисти курсових робіт, самостійної
роботи із забезпеченням участі всіх студентів академічних груп.

4. Студентам факультету:



питання щодо організації освітнього процесу та питання, які є у компетенції декана та
працівників деканату, надсилати листом на електронну адресу факультету
financial.faculty@lnu.edu.ua
питання щодо організації освітнього процесу з навчальних курсів, які забезпечуються
кафедрами факультету, скеровувати на електронні адреси кафедр, зазначені на
офіційному сайті факультету financial.faculty@lnu.edu.ua

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Декан факультету
управління фінансами та бізнесу

Андрій СТАСИШИН

