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Львівський національний університет імені Івана Франка

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ПАКЕТ СТУДЕНТА
ФАКУЛЬТЕТУ
УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСАМИ ТА
БІЗНЕСУ
м. Львів

МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЯ

Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський
національний
університет імені Івана Франка –
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МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЯ

Львівського національного університету імені Івана Франка
Львівський університет – провідний
навчальний заклад в Україні:

• LIFELONGLEARNING – забезпечує програму
безперервного професійного вдосконалення
• ВІДКРИТИЙ – створює умови для мобільності
студентів та викладачів, залучення іноземних
фахівців і студентів до навчального процесу

• ДЕМОКРАТИЧНИЙ – базується на принципах
самоорганізації,
університетської
автономії,
залучення працівників та студентів до процесу
прийняття рішень

• ПРЕСТИЖНИЙ
–
гарантує
якість
навчання та забезпечує ринок праці
висококваліфікованими
та
конкурентоздатними фахівцями
• ДОСЛІДНИЦЬКИЙ – реалізовує наукові
дослідження світового рівня, що стають
основою вдосконалення освітніх програм
• ІННОВАЦІЙНИЙ – побудований на
засадах
інтеграції
освіти,
наукових
досліджень та інновацій
• ІНТЕГРАЦІЙНИЙ
–
розвиває
партнерство з провідними світовими
навчальними закладами та науковими
установами
• ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ
–
формує
трикутник “університет – держава – бізнес”
через функціонування наукового парку,
бізнес-інкубаторів

ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ
Входження навчальних закладів України в європейський
освітній та науковий простір є непростим та
багатогранним завданням і вимагає вирішення багатьох
питань як на державному рівні, так і в кожному вищому
навчальному закладі
 Прийняті законодавчі акти з цих питань позитивно впливають на інтеграційні процеси, підвищення
конкурентоспроможності національних систем освіти та науки, на забезпечення мобільності студентів,
викладачів і науковців
 Визначальним чинником забезпечення високої якості підготовки фахівців є формування змісту освіти
з урахуванням вимог часу і тенденцій суспільного розвитку, що передбачає, насамперед, упорядкування
навчальних планів для всіх спеціальностей та освітніх рівнів
 Важливою складовою навчальної діяльності є система оцінювання та діагностика знань студентів.
Тому важливим є моніторинг результатів навчання студентів, що дозволяє виявити не лише позитивні
сторони, але й певні проблеми
 В межах сучасних вимог актуалізується проблема прозорості навчального процесу, повної
інформованості студентів про зміст навчальних планів та навчальних програм, розширення вибіркової
складової, прозорість критеріїв оцінювання знань, визначеності правового статусу та відповідальності всіх
учасників навчально-виховного процесу за якість освітньої діяльності
 Набуття професійно-соціального досвіду майбутніх фахівців вимагає дотримання освітянами високих
вимог щодо духовності, моральності потреб і поглядів, гуманізації освіти, традицій української
національної школи. Реалізація ключових та проблемних питань в системі підготовки фахівців в
Університеті забезпечить їх мобільність та адаптацію до сучасних вимог національного і світового ринків
праці
Нормативно-правові акти Львівського національного університету імені Івана Франка, які регламентують
його діяльність, розміщені на офіційному сайті за адресою: http://www.lnu.edu.ua/
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КОНТАКТИ

Львівського національного університету
імені Івана Франка
Адреса: вул. Університетська 1, м. Львів, 79000
Довідкове бюро Університету тел.: +38 (032) 239-41-11
Загальна канцелярія
факс: +38 (032) 261-60-48
Електронна пошта
zag_kan@lnu.edu.ua
Прес-центр тел.:+38 (032) 239-45-04
Приймальна комісія тел.: +38 (032) 255-39-65
Телефонний довідник
https://lnu.edu.ua/about/contact-information/telephone-directory//

ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
ТА БІЗНЕСУ
Історія
факультету
управління
фінансами та бізнесу у складі
Львівського
національного
університету імені Івана Франка веде
свій відлік з 2015 року
року.
Розташований
факультет
у
двох
приміщеннях факультет
– у центрі міста,
на
Розташований
у
двох
відомій
ще з цісарських
вулиці
приміщеннях
– у центрічасів
міста,
на
аристократів,
та фінансистів
–
відомій ще з банкірів
цісарських
часів вулиці
Коперника,
та по
вул. Медова
аристократів,3,банкірів
та фінансистів
–
Печера,
53. 3, та по вул. Медова
Коперника,
Печера, 53
Форми навчання:
Форми
навчання: денна і заочна
денна і заочна
Мова викладання – українська
Мова викладання
– українська

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
https://financial.lnu.edu.ua/about/dokumentatsiya-fakultetu

Факультет управління фінансами та бізнесу здійснює освітню, науководослідницьку, інноваційну, виховну діяльність, спрямовану на формування творчої,
всебічно розвинутої особистості, справжнього професіонала для наукової та
практичної роботи у сфері фінансів та бізнесу: в державних фінансових і фіскальних
органах, фондах, інвестиційних компаніях, фінансово-кредитних установах,
підприємствах різних форм власності та видів діяльності, наукових, освітніх установах
держави з метою подальшої інтеграції України в світовий економічний простір як
рівноправного партнера, у тому числі на ринку надання освітніх послуг

Стратегічна мета розвитку факультету – підвищення якості підготовки фахівців до
рівня, що забезпечить їм можливість зайняти достойне місце в соціумі та успішно
працювати за фахом у розбудові суспільства, яке базується на глобальній економіці
знань; підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу
згідно з національною доктриною розвитку освіти; інтеграція у європейський і
світовий освітній й науковий простір, зміцнення і розширення зв’язків з науковцями
України та зарубіжжя, всебічний розвиток наукової діяльності, зокрема наукової
школи; зміцнення та нарощування взаємозв’язків з іншими вищими навчальними
закладами та органами фінансової системи України; виховання і гармонійний
розвиток особистості, набуття студентами соціального досвіду, формування у молоді
розвиненої духовності, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ФАКУЛЬТЕТУ
Необхідною умовою успішної конкуренції на вітчизняному та світовому
ринку знань є визначення стратегічних цілей факультету:
 формування та утримування конкурентного статусу факультету у підготовці
компетентних і конкурентоспроможних фахівців із фінансів та бізнесу
 формування висококваліфікованих професіоналів із фінансів та бізнесу –
еліти
суспільства у
економічній сфері
 забезпечення, із урахуванням розвитку науки і вимог ринку праці, відповідності освітніх
програм потребам держави і суспільства
 інтенсифікація освітнього процесу завдяки широкому впровадженню інформаційнокомунікаційних технологій і зменшенню частки репродуктивної складової
 запровадження системи мотивації науково-педагогічних працівників до вдосконалення
навчальних програм і забезпечення якості освіти
 диверсифікація джерел фінансування освітньої діяльності як основа реальної
академічної автономії і необхідна умова оновлення матеріально-технічної бази для навчання
і наукових досліджень
 формування максимально ефективної системи відбору талановитої молоді на навчання
як за рахунок профорієнтаційної роботи з випускниками (за попереднім рівнем освіти), так і в
результаті розвитку інтегрованої неперервної системи відбору і підготовки кадрів за схемою
“коледж – Університет”
 забезпечення довіри ринку праці до присвоєних кваліфікацій випускникам факультету

АДМІНІСТРАЦІЯ
ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ
Місцезнаходження факультету: Україна, 79000, м. Львів, вул. Коперника, 3
e-mail: fufbfufb09@gmail.com
адреса web–сайту в мережі Internet – http://financial.lnu.edu.ua/
Структурні підрозділи (посади)

Керівник

Декан факультету

Стасишин Андрій Васильович

Заступник декана
з навчально-методичної роботи

Ситник Наталія Степанівна

Заступник декана
з наукової роботи
Заступник декана
з виховної роботи

Дубик Вікторія Яківна

Номер телефону

(032) 295-17-14

(032) 262-68-82

Шушкова Юлія Володимирівна

Методист

Панчишин Дана Богданівна

Деканат

Мандзій Галина Володимирівна

Гуртожиток
м. Львів, вул. Плужника, 2

Лутчин Ольга Василівна

(032) 261-68-82

(032) 252-31-63

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАКУЛЬТЕТ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ
http://financial.lnu.edu.ua/

Наші викладачі. Викладачі передають студентам знання і свій професійний досвід, щоб
виплекати ерудованих професіоналів, патріотів і громадян, які свідомо працюють для
розвитку України.
Навчальний процес забезпечують кафедри:

фінансового менеджменту

обліку, аналізу і контролю

цифрової економіки та бізнес-аналітики

публічного адміністрування та управління бізнесом

економіки та публічного управління.
Наукові спрямування. Пріоритетними напрямами наукової діяльності на факультеті є:
дослідження проблем соціально-економічного розвитку України в умовах міжнародної
нестабільності; основні аспекти бюджетно-податкової політики активізації підприємництва
у стратегії забезпечення конкурентоспроможності національної економіки; підходи до
модернізації фінансової системи України; стан та перспективи розвитку комунікацій
інститутів публічної влади, громадянського суспільства та бізнесу; пошук шляхів
гармонізації обліку і аудиту в умовах євроінтеграції; розвиток економіки України в умовах
глобальних трансформаційних процесів, пов’язаних з цифровізацією (діджиталізацією);
особливості публічного управління у ХХІ столітті та ін.

Міжнародне співробітництво. Факультет розвиває наукові та ділові контакти із зарубіжними
вищими навчальними закладами та науковими установами економічного профілю, зокрема, з
Технічним університетом (м. Лодзь, Польща), Вищою школою економіки та адміністрування ім.
професора Едварда Ліпінського (Польща), Державною вищою фаховою школою (м. Ярослав,
Польща), Університетом Дубніца над вагом (Словаччина), Варненським вільним університетом
«Черноризець грабар» (Болгарія), Кельцьким технологічним університетом (Польща), Батумським
навігаційним університетом (Грузія), Сохумським державним університетом (Грузія)та ін.
http://www.lnu.edu.ua/

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка у рамках
підготовки студентів до навчального процесу та згідно з рішенням ректорату проводить лекціїпрактикуми для студентів першого курсу з метою ознайомлення із правилами роботи, фондами,
каталогами та інформаційними ресурсами. http://www.lnu.edu.ua/
Працевлаштування випускників. Випускники працюють в фіскальних органах, органах Державної
казначейської служби, Державної аудиторської служби, Рахункової палати, Державної митної служби,
на підприємствах та в організаціях різних форм власності та видів діяльності. Оновлений зміст
навчальних програм, впровадження сучасних інформаційних технологій сприяють ефективному
оволодінню професією і формуванню майбутнього фахівця.
Бібліотека


Зал засідань Вченої ради

Органи студентського самоврядування. Голова студентської ради факультету обирається щорічно.
Як орган студентського самоврядування діє також старостат факультету. Студентська рада бере
активну участь у вирішенні важливих питань, пов’язаних з навчальною, науковою та культурномасовою діяльністю студентів факультету. Зокрема, представляє інтереси студентів на Вченій раді
факультету, при розгляді питань надання іменних стипендій та премій за досягнення у навчанні та
культурно-громадському житті. http://financial.lnu.edu.ua/
Спорт. Студенти факультету в рамках занять з фізичного виховання мають змогу відвідувати одну із
багатьох спортивних секцій (фітнес-аеробіку, з циклічних, силових та ігрових видів спорту, плавання,
єдиноборства, туризму). Вони беруть активну участь у спортивних подіях, змаганнях, універсіадах, що
реалізовуються на університетському, регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Серед
здобутків студентів факультету - призові місця з таких видів спорту як армреслінг, міні-футбол,
волейбол, баскетбол, плавання, стрільба з луку, настільний теніс, карате, дзюдо, легка атлетика та ін.
Переможці нагороджуються грамотами, цінними подарунками як правило в урочистій обстановці. Збірні
команди факультету традиційно беруть участь у змаганнях за програмою «Універсіада Львівщини» з
12 видів спорту.
. http://financial.lnu.edu.ua/

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ІНФРАСТРУКТУРА
ФАКУЛЬТЕТУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ
Матеріально-технічна база. Навчальний процес на факультеті організований в
двох навчальних корпусах по вул. Медова Печера, 53 та вул. Коперника, 3, в яких
облаштовані понад 60 навчальних аудиторій, 9 комп’ютерних лабораторій,
бібліотека з читальними залами, актовий зал, спортивний зал, тренажерний зал,
кімнати для занять гуртків. До послуг студентів та персоналу факультету – зал
засідань Вченої ради факультету, актовий зал, дві бібліотеки з читальними
залами. Сучасні, просторі аудиторії обладнані новими меблями і мультимедійною
технікою, комп’ютерні класи обладнані новітніми комп’ютерами, спортивні та
тренажерні зали дозволяють якісно розвивати спортивно-оздоровчі навички
студентів та викладачів. До послуг студентів кафе

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ І СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ, ЗА ЯКИМИ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
за рівнями вищої освіти «бакалавр» та «магістр»
Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Освітні ступені

Кафедра

05
Соціальні та
поведінкові
науки

051
Економіка

Інформаційні
технології
в бізнесі

Бакалавр
Магістр

Цифрової
економіки
та бізнесаналітики

071
Облік і
оподаткування

Облік, аналіз
та фінансові
розслідування

Бакалавр
Магістр

Обліку, аналізу
і контролю

072
Фінанси,
банківська
справа та
страхування

Фінанси, митна та
податкова справа

Бакалавр
Магістр

Фінансовий
менеджмент

Бакалавр

•

07
Управління
та
адмініструван
ня

Публічне
28
адміністрування та
281
управління
бізнесом
Публічне
(281 ПА)
Публічне
управління
управління та Публічне управління
та
адмініструван адміністрування та адміністрування
ня
(281 ПУ)
Управління
персоналом в

Фінансового
менеджменту

Бакалавр
Магістр

Публічного
адмініструванн
я
та управління
бізнесом

Бакалавр
Магістр

Економіки
та публічного
управління

НАШІ РОБОТОДАВЦІ ТА СТЕЙКХОЛДЕРИ
Державна
митна служба
України

Державна
аудиторська
служба України

Пенсійний фонд
України

Державна
податкова
служба України
Львівська
обласна
державна
адміністрація

Фінансовокредитні
установи
регіонів України

Державна
казначейська
служба України

Львівська
міська рада

Підприємства
різних форм
власності та
видів
діяльності

СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ І АДАПТАЦІЇ
ВИПУСКНИКІВ
Одним з пріоритетних завдань факультету є орієнтація учасників навчального
процесу на кінцевий результат – працевлаштування випускників, знання й
уміння яких повинні бути застосовані та практично використані
Факультет проводить роботу з вивчення потреб ринку праці, соціальної адаптації
майбутніх фахівців та їх працевлаштування, розширення партнерства з роботодавцями
за такими напрямами:

Сприяння
працевлаштуванню
випускників:

встановлення зв’язків з підприємствами з питань проходження практики та працевлаштування
надання студентам інформації про
підприємство – роботодавця та
організація співбесід роботодавців
з студентами і випускниками
забезпечення зв’язків між претендентами на роботу і роботодавцями
ведення банку даних вакантних
посад, організація та проведення
“Ярмарків вакансій”, презентацій
підприємств

Надання
консультацій
з питань кар’єри та
техніки пошуку
роботи:
надання інформаційної
підтримки студентам у
питаннях проходження
співбесід
оформлення
документації,
резюме

Моніторинг
ринку праці:
вивчення можливостей
підприємств щодо забезпечення
роботою
налагодження зворотного
зв’язку з випускниками
відстеження професійного
росту випускників

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТЕТУ
Формування освітніх програм здійснюється виключно на компетентнісній основі в
контексті
загальноєвропейського змісту галузей освіти, спеціальностей та
професійного спрямування (спеціалізацій). Освітні програми орієнтовані на потреби
наукових, освітніх та виробничих установ держави
Освітні програми, навчально-методичні комплекси, силабуси, анотації змісту нормативних і
вибіркових дисциплін розміщені на web-сайті факультету http://financial.lnu.edu.ua/

Нові запропоновані студентам освітні
програми спрямовані на реалізацію
інтенсивних особистісно-орієнтованих
технологій навчання (індивідуалізація
навчання), індивідуалізацію та
диференціацію навчання обдарованої
молоді; впровадження дистанційних
технологій в освітній процес;
створення умов для здобуття якісної
освіти інвалідами, дітьми-сиротами
та дітьми, позбавленими батьківського
піклування

Освітні програми підготовки бакалаврів
та магістрів орієнтовані на студента,
сприяють набуттю студентами
компетентності на необхідному рівні
Крім професійної підготовки, освітні
програми повинні забезпечувати
формування ключових компетентностей,
що є необхідними для самореалізації,
активної громадянської позиції,
соціальної злагоди і здатності
до працевлаштування у суспільстві

ОСВІТНІ

ПРОГРАМИ

ФАКУЛЬТЕТУ

Освітня програма
за рівнем вищої освіти
«бакалавр»

Освітня програма
за рівнем вищої освіти
«магістр»

Термін навчання – 3 роки 10 місяців,

Термін навчання – 1 рік 4 місяці,

впродовж яких здобувачі вищої
освіти повинні
опанувати навчальні дисципліни,
виконати курсові роботи, пройти практичну
підготовку та атестацію

Обсяг програми - 240 кредитів ECTS
Обсяг програми
для здобуття ступеня бакалавра
на основі ступеня молодшого спеціаліста 180 кредитів ECTS
Випускникам присвоюється
перший (бакалаврський) рівень
вищої освіти
з відповідної спеціальності

впродовж яких здобувачі вищої
освіти повинні опанувати навчальні дисципліни,
виконати курсові роботи, пройти практичну
підготовку та атестацію

Обсяг програми - 90 кредитів ECTS
Випускникам присвоюється другий
(магістерський) рівень вищої освіти
з відповідної спеціальності
Ці програми формуються для реалізації потреб
суспільства у фахівцях, які можуть здійснювати
високопрофесійну діяльність інноваційного характеру
та керівну роботу в рамках даної спеціальності.
Кожна магістерська програма професійного
спрямування має сформувати у майбутнього магістра
компетентності, що передбачені стандартом з даної
спеціальності та додаткові компетентності, що
обумовлені специфічним змістом даної
магістерської програми

Розподіл змісту Освітньо-професійних програм за
циклами дисциплін та критеріями нормативності і
вибірковості за рівнем вищої освіти «бакалавр»
Назва циклів

1. Нормативні навчальні дисципліни
1.1. Цикл загальної підготовки
1.2. Цикл професійної та практичної підготовки,
у т.ч. дисципліни спеціалізації
 Практика

Нормативна кількість навчальних
годин/кредитів1

5400год./180кр./75%
720год./24кр.
4680год./156кр.

Атестація здобувачів вищої освіти

180год./6кр.
180год./6кр.

2. Дисципліни вільного вибору студента

1800год./60кр./25%



2.1. Цикл загальної підготовки

360год./12кр.

2.2. Цикл професійної та практичної підготовки

1440год./48кр.

Усього
1. Один кредит дорівнює 30 академічним годинам

7200год./240кр.
100%

Розподіл змісту Освітньо-професійних програм за
циклами дисциплін та критеріями нормативності і
вибірковості за рівнем вищої освіти «магістр»
Назва циклів
1. Нормативні навчальні дисципліни,
у т.ч.
 Виробнича (переддипломна) практика


Виробнича практика (зі спеціалізації)



Виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи із
захистом в ЕК

2. Дисципліни вільного вибору студента

Усього
1. Один кредит дорівнює 30 академічним годинам

Нормативна кількість
навчальних годин/кредитів1

2010год./67кр.
90год./3кр.
180год./6кр.

360год./12кр.
690год./23кр.
2700год./90кр.
100%

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться
у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних
заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших
компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.
Положення про організацію освітнього процесу затверджене вченою радою Львівського національного
університету імені Івана франка відповідно до законодавства

https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/

Пріоритети у навчальній діяльності:

 інтеграція до європейської системи освіти;
 застосування інтерактивних методів навчання;
 розробка підручників та навчальних посібників з навчальних дисциплін кафедр, що відповідає
моделі підготовки фахівця за обраним фахом;
 розробка навчально-методичної літератури для самостійної роботи студентів тощо

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ КАФЕДР
Кафедра
фінансового менеджменту
slf.dep.financial@lnu.edu.ua

Кафедра
обліку, аналізу і
контролю
aa.dep.financial@lnu.edu.ua

Кафедра

економіки та публічного
управління
et.dep.financial@lnu.edu.ua

Кафедра
цифрової економіки та
бізнес-аналітики
deba.dep.financial@lnu.edu.ua

Кафедра
публічного
адміністрування та
управління бізнесом
em.dep.financial@lnu.edu.ua

АКАДЕМІЧНИЙ

КАЛЕНДАР

НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ
СКЛАДАЄТЬСЯ
З ДВОХ СЕМЕСТРІВ
ТИЖНЕВЕ НАВАНТАЖЕННЯ
–
СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ – НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 28 год.
СТУДЕНТІВ 2-4 КУРСІВ – НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 26 год.
СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “МАГІСТР” –

НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 18 год.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ
«БАКАЛАВР» (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072)
1-16 тижні

Теоретичне навчання (1,3,5,7 семестри)

17-19 тижні

Зимова екзаменаційна сесія, перескладання, повторне
вивчення (1,3,5,7 семестри)

20-21 тижні

Зимові канікули (1-й семестр)

22-23 тижні

Навчальна практика (1-й семестр)

20-23 тижні

Зимові канікули (3,5,7 семестри)

24-39 тижні

Теоретичне навчання (2,4,6 семестри)

24-32 тижні

Теоретичне навчання (8 семестр)

40-42 тижні
33-35 тижні

Літня екзаменаційна сесія, перескладання, повторне
вивчення (2,4,6 семестри)
Літня екзаменаційна сесія, перескладання, повторне
вивчення (8 семестр)

36-39 тижні

Виробнича практика (8 семестр)

40-43 тижні

Атестація (8 семестр)

43-52 тижні

Літні канікули (2,4,6 семестри)

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ
«БАКАЛАВР» (СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071,051)
1-16 тижні
17-19 тижні

Теоретичне навчання (1,3,5,7 семестри)

Зимова екзаменаційна сесія, перескладання, повторне
вивчення (1,3,5,7 семестри)

20-23 тижні
20-21 тижні

Зимові канікули (1,3,7 семестри)

22-23 тижні

Навчальна практика (5-й семестр)

24-39 тижні

Теоретичне навчання (2,4,6 семестри)

24-32 тижні

Теоретичне навчання (8 семестр)

40-42 тижні

Літня екзаменаційна сесія, перескладання, повторне
вивчення (2,4,6 семестри)

33-35 тижні

Літня екзаменаційна сесія, перескладання, повторне
вивчення (8 семестр)

36-39 тижні

Виробнича практика (8 семестр)

40-43 тижні

Атестація (8 семестр)

43-52 тижні

Літні канікули (2,4,6 семестри)

Зимові канікули (5-й семестр)

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ
«БАКАЛАВР» (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281)
1-16 тижні
17-19 тижні
20-23 тижні
20-23 тижні
24-39 тижні
24-32 тижні

40-42 тижні
33-35 тижні
36-37 тижні
31-32,38-39 тижні
40-43 тижні
43-52 тижні

Теоретичне навчання (1,3,5,7 семестри)

Зимова екзаменаційна сесія, перескладання, повторне
вивчення (1,3,5,7 семестри)
Зимові канікули (1,3,7 семестри)
Виробнича практика (6-й семестр)
Теоретичне навчання (2,4,6 семестри)
Теоретичне навчання (8 семестр)
Літня екзаменаційна сесія, перескладання, повторне
вивчення (2,4,6 семестри)
Літня екзаменаційна сесія, перескладання, повторне
вивчення (8 семестр)
Практика виробнича (переддипломна) (8 семестр)
Виконання кваліфікаційної роботи (8 семестр)

Атестація (8 семестр)
Літні канікули (2,4,6 семестри)

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ЗА РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»
(1-Й РІК НАВЧАННЯ)
1-16 тижні

Теоретичне навчання у 1 семестрі

17-19 тижні

Зимова екзаменаційна сесія, перескладання, повторне
вивчення

20-23 тижні

Практика виробнича (зі спеціалізації)

24-39 тижні

Теоретичне навчання у 2 семестрі

40-42 тижні

Літня екзаменаційна сесія, перескладання, повторне
вивчення

43-52 тижні

Літні канікули

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ
ЗА РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»
(2-Й РІК НАВЧАННЯ)
1-8 тижні

Теоретичне навчання

7-8 тижні

Виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи

9 тиждень

Зимова екзаменаційна сесія, перескладання,
повторне вивчення

10-11 тижні

Виробнича (переддипломна) практика

12-13 тижні

Виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи
(спеціальність 281)

14-17 тижні

Атестація здобувачів вищої освіти
(спеціальність 281)

12-15 тижні

Виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи
(спеціальності 071,072,051)

16-17 тижні

Атестація здобувачів вищої освіти
(спеціальності 071,072,051)

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ
Мета та завдання
контролю :

Основними
напрямами
контролю є:

Запроваджені
такі форми
контролю:

Забезпечення стабільності навчального
процесу
Формування рівня знань і компетентності
випускників відповідно до освітніх програм
Контроль за виконанням студентами
навчальних планів та програм
Контроль рівня знань, умінь і навичок
студентів за обраною ними спеціальністю
Контроль за відвідуванням всіх видів занять
Поточний контроль
Модульний контроль
Підсумковий контроль

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ
Поточний контроль

проводиться викладачем
на всіх видах занять і має за мету перевірку рівня
підготовки студента по змістовим та заліковим
модулям. Інформація, одержана при поточному
контролі, використовується як викладачем – для
коригування методів і засобів навчання, так і
студентами – для планування самостійної роботи
Поточний контроль повинен бути системним та
об’єктивним
Форми проведення поточного контролю та
система оцінки рівня знань визначаються
викладачем
Критерії оцінювання розробляються з кожної
дисципліни та доводяться до кожного студента
Результати поточного контролю враховуються
викладачем при виставленні підсумкової оцінки з
даної дисципліни
Порядок проведення замірів залишкових знань
студентів визначає Положення про заміри
залишкових знань студентів Університету

http://www.lnu.edu.ua/

ФОРМИ ПОТОЧНОГО
КОНТРОЛЮ:
Усне опитування або
письмовий експресконтроль на семінарських,
практичних, лабораторних
заняттях
Перевірка виконанням
самостійної роботи та
індивідуальних завдань
Виконання (та захист)
контрольних (модульних)
робіт

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Студенти, не атестовані за результатами
залікового модуля (кількість балів нижче
мінімального залікового значення або
відсутність студента), зобов’язані пройти
повторний модульний контроль протягом
двох тижнів
Студентам дозволяється повторна здача
залікового модуля з метою підвищення
успішності
За результатами поточного та модульного
контролю
студенту
виставляється
визначена критеріями оцінювання знань
відповідна
кількість
балів,
які
накопичуються протягом семестру і є
підставою для виставлення підсумкової
(загальної) оцінки

Модульний контроль – це
контроль знань студентів
після вивчення логічно
завершеної частини
навчальної програми
Модульний контроль
проводиться в таких формах:
Контрольна робота
Тестування
Виконання (та захист)
розрахункового завдання та
ін.

СЕМЕСТРОВИЙ

КОНТРОЛЬ

Семестровий контроль

проводиться
у
вигляді
семестрового
екзамену,
диференційованого заліку,
заліку з
конкретної
дисципліни
в
обсязі
навчального
матеріалу,
визначеного
робочою програмою
Терміни проведення екзаменаційної
сесії визначені наказом Ректора
Вид
семестрового
контролю
з
конкретної
навчальної
дисципліни
визначений навчальним планом, заходи
підсумкового семестрового контролю
проводяться
у
визначені
графіком
навчального процесу терміни
Форма
проведення
семестрового
контролю (усна, письмова, комбінована,
тестування тощо), зміст і структура
екзаменаційних
білетів
(контрольних
завдань)
та
критерії
оцінювання
визначаються
рішенням
відповідної
кафедри і є обов'язковою складовою
навчально-методичного
комплексу
дисципліни
На останньому занятті лектор офіційно
оголошує результати роботи студентів у
семестрі

Студент вважається допущеним до семестрового
контролю з конкретної навчальної дисципліни,
якщо він виконав всі види робіт, передбачені
робочою навчальною програмою дисципліни
Студенти, які не з’явились на екзамени через
хворобу або з інших поважних причин, мають
право ліквідувати академічну заборгованість під
час сесії
Студентам, які отримали під час сесії не більше
трьох
незадовільних
оцінок,
дозволяють
ліквідувати академічну заборгованість до початку
наступного семестру
Повторне складання екзаменів і заліків
допускається не більше двох разів з кожної
дисципліни: один раз викладачу, другий – комісії,
яку створює декан факультету і до складу якої
обов’язково входить лектор
Студенти, які не з’явились на екзамени без
поважних причин, вважаються такими, що
одержали незадовільну оцінку

ВИДИ СЕМЕСТРОВОГО

КОНТРОЛЮ

Семестровий екзамен як форма
Семестровий екзамен
підсумковою контролю є обов’язковим для
проводять з навчальних
всіх студентів
дисциплін зі значним обсягом
Студенти складають семестрові
теоретичного матеріалу, для
екзамени, відповідно до затверджених
засвоєння якого, як правило, розкладів, у період екзаменаційних сесій,
передбачено проведення
які передбачені навчальним планом
практичних, лабораторних або На проведення семестрового екзамену,
семінарських занять
як правило, відводиться 3 академічні
години
Метою семестрового
Екзамени проводяться у письмовій
екзамену є:
формі
оцінювання знань студента у
За бажанням викладача чи студента
повному обсязі навчального
може бути проведена усна додаткова
матеріалу за семестр
бесіда з остаточного визначення рівня
знань студента

ВИДИ СЕМЕСТРОВОГО

КОНТРОЛЮ

Семестровий диференційований залік полягає в оцінці
засвоєння навчального матеріалу з певної дисципліни,
як правило, на підставі результатів виконаних
індивідуальних завдань (розрахункових, графічних
тощо)
Семестровий
диференційований
залік

Семестровий залік полягає в оцінці засвоєння
навчального матеріалу з дисципліни на підставі
результатів виконання усіх видів робіт на практичних,
семінарських або лабораторних заняттях (тестування,
Семестровий залік
поточного опитування та виконання індивідуальних
завдань) протягом семестру
Семестровий залік планується при відсутності
екзамену, проводиться до початку терміну
екзаменаційної сесії і не передбачає обов'язкову
присутність студентів

ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ТРАНСФЕРНОНАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА (ECTS)
Система

оцінювання

ECTS

–
європейська система оцінювання
Основними елементами ECTS є:
успішності засвоєння студентом
–
теоретичного
матеріалу
та  Інформаційний пакет Студента
документ, що містить загальну інформацію
практичних умінь і навиків
про навчальний заклад (факультет), напрями,
Система передбачає семибальну спеціальності, спеціалізації, методики і
шкалу {А, В, С, D, E,
FХ;
F) технології викладання, залікові кредити,
форми та умови проведення контрольних
визначення цих оцінок
заходів, опис системи оцінювання якості
Європейська кредитна трансферно- освіти тощо
накопичувальна система і система Договір про навчання між студентом і
оцінювання Університету розроблені з Університетом
метою
удосконалення
системи
контролю якості знань студентів, Академічна довідка оцінювання знань, що
сприяння формуванню систематичних засвідчує досягнення студента в системі
знань студентів та самостійної роботи накопичення кредитів і за шкалою успішності
на національному рівні і за системою ECTS
впродовж семестру

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ
КРЕДИТНІЙ ТРАНСФЕРНО-НАКОПИЧУВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ (ECTS)
Максимальна кількість
балів при оцінюванні
знань студент
становить:
за поточну успішність
з дисципліни, що
завершується
екзаменом,
дифенційованим
заліком – 50

балів

на екзамені,
дифенційованому
заліку – 50

балів

з дисципліни, що
завершується заліком,
поточна успішність
становить 100

балів

Викладачі, які забезпечують освітній процес, упродовж
першого тижня кожного семестру зобов'язані ознайомити
студентів із критеріями оцінювання та іншими положеннями,
що стосуються реалізації ECTS в організації освітнього
процесу
Результати складання семестрового контролю у вигляді
семестрових екзаменів і диференційованих заліків оцінюють
за шкалою ECTS, національною чотирибальною шкалою
(“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно") та 100бальною шкалою Університету, а семестрових заліків – за
шкалою
ECTS,
національною
двобальною
шкалою
(“зараховано”, “не зараховано”) та 100-бальною шкалою
Університету
Результати проведення семестрового контролю заносяться
у відомість обліку успішності та особову картку студента
Шкала підсумкового контролю використовується для
виставлення екзаменаційних оцінок, диференційованих
залікових оцінок, захистів звітів практики, захистів курсових
робіт тощо
Оцінки за цією шкалою заносяться до відомостей обліку
успішності та іншої академічної документації

ШКАЛА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Оцінка за
шкалою
ECTS

Оцінка в балах

A
B
C
D
E
FX

90 – 100
81 – 89
71 – 80
61 – 70
51 – 60
21 – 50

F

0 – 20

Оцінка за національною шкалою
Екзамен,
Залік
диференційований залік

5

відмінно
дуже добре

4

зараховано

добре
задовільно

3

достатньо

2

незадовільно

незараховано

незадовільно
(без права
перездачі)

незараховано
(без права
перездачі)

2

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА
Складовою наукового потенціалу факультету є науковий доробок студентів, який
відповідно до чинного законодавства передбачає науково-пошукову роботу, що
включена в графік навчального процесу (тези, реферати, курсові роботи,
дипломні та кваліфікаційні роботи), та науково-дослідну роботу, що індивідуально
виконується поза графіком навчального процесу (участь у виконанні
кафедральних науково-дослідних тем, підготовка доповідей на студентських
наукових конференціях, семінарах, олімпіадах, конкурсах тощо)
Індивідуальна робота студентів факультету реалізується шляхом підготовки тез, рефератів,
виконання курсових, дипломних та кваліфікаційних робіт
Науково-дослідна робота студентів передбачає їх участь у роботі наукових гуртків та семінарів
на кафедрах; участь в олімпіадах, наукових конференціях, конкурсах студентських наукових
робіт, що проводяться на різних рівнях. Залучаються студенти й до складу творчих
колективів, що займаються розробкою держбюджетних науково-дослідних тем на провідних
кафедрах факультету
Тези – один з найпоширеніших Реферат – (від лат. Referat – нехай він доповість, refero –
видів
наукової
творчості
(з відповідаю), стислий переказ у письмовому вигляді або у формі
грецької
–
положення, публічної доповіді змісту книги (підручника), вчення, наукової
твердження). Загалом тези є проблеми тощо; доповідь на визначену тему, висвітлення її питань
стислим
викладом
головного на підставі огляду наукових джерел. При написанні реферату варто
положення певної наукової ідеї, проаналізувати відповідні праці, викласти їх зміст власними
концепції, підходу до проблеми, які словами, визначити своє ставлення до окресленої проблеми,
вимагають лаконічного, точного та зробити висновки. Тези і реферати є складовими індивідуальних
аргументованого висвітлення
завдань з окремих дисциплін і враховуються при виведенні
підсумкової оцінки з дисципліни

КУРСОВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ РОБОТИ
Курсова робота

– один із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького,
творчого чи проектного характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення і
закріплення знань студентів з нормативної навчальної дисципліни, а й застосування їх при
розв’язанні конкретних фахових завдань та вироблення вміння самостійно працювати з
навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним
обладнанням, використовуючи при цьому сучасні інформаційні засоби та технології.
Курсова робота є окремим заліковим кредитом з нормативної навчальної дисципліни,
виконується під керівництвом викладача.
Тематика курсових робіт визначається кафедрами відповідно до змісту і завдань навчальної
дисципліни та наукових інтересів викладачів та студентів.
Студентам надається право вільного вибору теми курсової роботи із запропонованого
кафедрою переліку або можливість запропонувати свої теми.
Захист курсової роботи проводить комісія у складі трьох викладачів кафедри, у тому числі
керівника курсової роботи.
Якість виконання курсової роботи та результати її захисту оцінюються за шкалою оцінювання
ECTS
Кваліфікаційна робота – самостійно виконана науково-дослідницька робота здобувачів
вищої освіти, головного метою і змістом якої є наукові дослідження з актуальних питань
теоретичного або прикладного характеру за профілем підготовки
Якість виконання кваліфікаційної роботи та результати її захисту оцінюються за шкалою
оцінювання ECTS

АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація здобувачів вищої освіти проводиться з метою встановлення
рівня опанування відповідних компетенцій Екзаменаційною комісією в формі та
терміни, передбачені освітніми програмами та навчальними планами
Порядок організації, проведення та
контролю атестації, її форми та
зміст визначає Положення про
екзаменаційну комісію в
Університеті
http://www.lnu.edu.ua/

СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТУДЕНТІВ

Правила призначення академічних та соціальних
стипендій у Львівському національному університе
імені Івана Франка розроблені відповідно до
Закону України «Про вищу освіту», Порядку
призначення і виплати стипендій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України № 882
від 12.07.2004 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 28.12.2016 № 1050), постанов
Кабінету Міністрів України від 28.12.2017 № 1045,
№1047 (з подальшими змінами та доповненнями)

При перевищенні нормативного терміну
навчання стипендія студентам не
призначається у зв’язку з відсутністю
фінансування з бюджету цього етапу
навчання

ГУМАНІТАРНО - ВИХОВНА

ДІЯЛЬНІСТЬ

Наша мета:






Виховання всебічно і гармонійно розвиненої особистості
Формування національної свідомості
Сприяння соціалізації студентської молоді
Створення психологічного комфорту для студентів
Забезпечення активного і змістовного дозвілля

Концепція виховної роботи
та основні напрями виховання:









національно-патріотичне
правове
морально-психологічне
художньо-естетичне
екологічне
професійне
трудове
фізичне

СТУДЕНТСЬКЕ

ДОЗВІЛЛЯ

http://financial.lnu.edu.ua/students/life
Реалізацію творчого та інтелектуального
потенціалу студентів забезпечують колективи
Центру культури та дозвілля Університету:








Наші традиції:











Творче представлення першокурсників «Зорі
запалали»
Андріївські вечорниці
Прощання з колядою
Благодійна акція «Миколай про тебе не
забуде» для дітей-сиріт
Осінній благодійний ярмарок
Міс факультету
Козацькі ігри
Конкурс «Дует з викладачем»
Урочисте вручення дипломів випускникам
Зустрічі з випускниками

Народна чоловіча хорова капела «Прометей»
Народний камерний оркестр
Нарядней ансамбль пісні і танцю «Черемош»
Народна капела бандуристок «Зоряниця»
Народний дівочий хор «Ліра»
Заслужена хорова капела України «Боян»
імені Євгена Вахняка
Народний ансамбль сучасного танцю
«Fantazy»

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ ФАКУЛЬТЕТУ












Туризм
Футзал
Волейбол (чоловіки)
Волейбол (жінки)
Великий теніс
Баскетбол (чоловіки)
Баскетбол (жінки)
Плавання
Настільний теніс (чоловіки)
Настільний теніс (жінки)
Оздоровча гімнастика

СТУДЕНТСЬКИЙ ГУРТОЖИТОК
Другою домівкою для студентів факультету
є
гуртожиток, що розташований неподалік від центру на
вулиці Плужника, 2
Гуртожиток - це споруда загального проживання,
готельного типу, з самообслуговуванням.
Кімнати об’єднані у блоки зі спільним входом,
коридором, кухнею, санвузлом. У кожній кімнаті – нові
меблі, постіль, необхідний інвентар
Тут забезпечуються необхідні умови для проживання,
самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної
культури, працює тренажерний зал, гуртки художньої
самодіяльності, спортивні секції, обладнані душові
Гуртожиток об’єднаний локальною комп’ютерною
мережею та Інтернетом

Чимало приміщень витримано в стилі народних
традицій, притаманних нашому регіону
Кімнати оздоблені
тканими килимами,
вишитими рушниками, обрусами, серветками

Гуртожиток на вул. Плужника,2

Хол у гуртожитку

 Якщо абітурієнт хоче проживати у гуртожитку, він повинен до 20 серпня подати заяву
завідувачеві гуртожитку

 До 31 серпня рекомендовані до поселення особи мають заплатити за проживання та
здати завідувачеві гуртожитку копію квитанції про оплату і дві фотокартки 3х 4
 На підставі списків осіб, рекомендованих до поселення, адміністрація студентського
містечка спільно із деканатом факультету до 15 вересня формують наказ ректора про
поселення студентів у гуртожиток. Відповідно до цього документа, на підставі виданої
довіреності ректором Університету, директор студентського містечка укладає із
студентами угоду на проживання у гуртожитку і видає ордер на житлову площу. Такі
студенти зможуть отримати перепустку на право входити в гуртожиток

Детальна інформація за адресою: http://www.lnu.edu.ua/poselennya-v-hurtozhytok-lnu/

