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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Дирекція навчально-наукового Інституту економіки та фінансів 

(далі – Інституту) Львівського торговельно-економічного університету є 

дорадчим, постійно діючим робочим органом, що функціонує з метою 

ефективної організації й координації навчальної, наукової і виховної роботи 

та оперативного вирішення основних завдань діяльності Інституту.  

1.2. У своїй діяльності дирекція керується Законом України “Про вищу 

освіту” та нормативними актами Міністерства освіти і науки України, 

рішеннями Вченої ради Університету та Інституту, організаційно-

розпорядчими документами адміністрації Університету. 

1.3. До складу дирекції входять: директор; заступники директора з 

навчально-методичної, наукової та виховної роботи, а також провідні 

фахівці. На засідання дирекції можуть бути запрошені завідувачі кафедр або 

ж окремі викладачі Інституту, участь яких викликана необхідністю розгляду 

й роз’яснення певних питань. 

1.4. Засідання дирекції проходять один раз на тиждень. За умови 

необхідності вирішення невідкладних завдань може бути скликане 

позачергове засідання.  

1.5. Очолює роботу дирекції директор Інституту, а за його відсутністю 

– заступник з навчально-методичної роботи. Директор організовує та 

координує навчальну, науково-методичну та виховну роботу в Інституті, 

забезпечує дотримання порядку відповідно до правил внутрішнього 

розпорядку університету; контролює дотримання на кафедрах Інституту 

правил з техніки безпеки при проведенні навчальних і науково-дослідних 

робіт. Функціональні обов'язки директора і його заступників та інших 

співробітників дирекції визначаються їх посадовими інструкціями. 

1.6. Рішення дирекції вводяться в дію розпорядженнями директора, 

виконання яких є обов'язковими для виконання професорсько-викладацьким 

складом та студентами Інституту. 



2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДИРЕКЦІЇ 

 

2.1. Розробка стратегії розвитку і планів роботи Інституту, внесення 

їх до розгляду Вченою радою Інституту та контроль за їх реалізацією. 

2.2. Забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів 

вищої освіти та нормативних документів з організації освітньої діяльності.  

2.3. Організація навчальної та методичної роботи професорсько-

викладацького складу і студентів Інституту, розробка і здійснення заходів 

щодо її покращення. 

2.4. Організація та координація наукової роботи професорсько-

викладацького складу і студентів Інституту. 

2.5. Організація виховної роботи зі студентами та допомога 

студентському самоврядуванню. 

2.6. Організація профорієнтаційної роботи професорсько-

викладацьким складом і студентами Інституту. 

2.7. Підготовка і внесення пропозицій на розгляд Вченої ради 

Інституту з питань організації навчально-методичного й освітньо-виховного 

процесу та науково-дослідної роботи. 

 

3. ФУНКЦІЇ ДИРЕКЦІЇ 

 

Дирекція Інституту економіки та фінансів відповідно до поставлених 

завдань та у межах своїх компетенцій здійснює: 

3.1. Контроль за виконанням річного плану роботи Інституту. 

3.2. Контроль за виконанням навчальних планів і графіком 

навчального процесу професорсько-викладацьким складом і студентами 

напрямів підготовки/спеціальностей Інституту. 

3.3. Контроль за виконанням робочих навчальних програм 

викладачами кафедр Інституту. 



3.4. Контроль спільно з завідуючими кафедрами за якістю лекцій, 

лабораторних і практичних занять, семінарів, навчальних та виробничих 

практик та інших видів навчальної діяльності. 

3.5. Контроль і аналіз стану навчальної дисципліни викладачами та 

студентами. 

3.6. Організацію обліку успішності студентів, ведення навчальних 

карток і іншої студентської документації та аналіз заліково-екзаменаційних 

сесій. 

3.7. Організацію і контроль за повторним вивченням дисциплін та 

ліквідацією академічної заборгованості студентами. 

3.8. Допуск студентів до екзаменаційних сесій та підсумкової 

атестації. 

3.9. Переведення студентів з курсу на курс, з однієї форми навчання 

на іншу, надання академічних відпусток, поновлення, зарахування і випуск 

студентів, зміна прізвищ, ведення контингенту студентів, своєчасна 

підготовка службових подань для формування наказів з особового складу 

студентів. 

3.10. Внесення пропозицій ректорату за погодженням із студентським 

самоврядуванням Інституту щодо відрахування студентів та оформлення 

академічних довідок. 

3.11. Організацію замовлення студентських квитків і залікових книжок 

та їх видачу. 

3.12. Замовлення та підготовку дипломів і додатків до них, а також їх 

видачу. 

3.13. Складання розкладів навчальних занять, захисту курсових і 

дипломних робіт, виробничої практики та підсумкової атестації  і контроль за 

їх виконанням. 

3.14. Контроль за виконанням студентами договорів у частині оплати 

за навчання та за проживання у гуртожитку. 

3.15. Контроль за раціональним використанням аудиторного фонду. 



3.16. Контроль за підготовкою навчально-методичних комплексів 

дисциплін у розрізі напрямів підготовки/спеціальностей Інституту. 

3.17. Затвердження планів роботи та звітів про роботу кафедр за рік. 

3.18. Контроль за роботою кураторів академічних груп. 

3.19. Організацію та проведення міжкафедральних семінарів, наукових 

і навчально-методичних нарад та конференцій. 

3.20. Загальне керівництво науковою роботою студентів, що 

проводиться на кафедрах, у наукових гуртках і науковому товаристві 

Інституту. 

3.21. Допомогу Студентській раді Інституту в організації поселення 

студентів у гуртожиток. 

3.22. Керівництво роботою кафедр щодо підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу. 

3.23. Розробку і здійснення заходів щодо зміцнення навчально-

матеріальної бази кафедр. 

3.24. Внесення пропозицій до навчального відділу щодо формування 

графіку навчального процесу. 

3.25. Подання пропозицій щодо відкриття нових спеціальностей. 

3.26. Подання матеріалів на заохочення, преміювання та стягнення 

студентів і професорсько-викладацького складу кафедр Інституту. 

3.27. Підготовку річних звітів про роботу Інституту.  

3.28. Ведення діловодства та навчально-методичної документації у 

відповідності до затвердженої номенклатури справ. 

3.29. Супроводження веб-сторінки Інституту. 

3.30. Підготовку і здачу справ до архіву. 

3.31. Забезпечення збереження у належному стані всіх документів та 

печатки і штампів дирекції. 

 

 


