
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

факультету міжнародних економічних відносин та інформаційних технологій  

 

1.  Удосконалення стилю роботи органів управління та організаційної 

структури 

 

Проведення систематичних засідань кафедр та вчених рад факультету, 

запровадження нових стилів керівництва, спрямованих на розробку ефективних 
підходів до розв’язання поточних і стратегічних завдань. 

Врахування колективної думки працівників факультету у вирішенні завдань, 

прийнятті рішень, затвердженні документації, рекомендацій щодо представлення 
до нагород, призначення на посади, обрання за конкурсом. 

Удосконалення організації та змісту навчальної, наукової, методичної та 

виховної роботи з врахуванням досвіду, накопиченого професорсько-

викладацьким складом кафедр, і досягнень європейського освітнього простору. 
Зосередження педагогічного і наукового потенціалу кафедр на виконанні 

пріоритетних робіт навчального процесу і наукової роботи згідно з діючими 

ліцензійно-акредитаційними вимогами. 
Систематичне забезпечення змістовного і адміністративного супроводу веб-

сторінок університету, факультету та кафедр. Здійснення англомовного перекладу 

контенту.   

Зосередження роботи вченої ради факультету, науково-методичної та 
рейтингової комісій на розв’язанні поточних завдань щодо якісного забезпечення 

освітньої діяльності. 

 
2. Освітня діяльність 

 

Систематичне проходження викладачами стажувань у провідних ВНЗ, 

проведення спеціалізованих курсів і семінарів за результатами стажування, 
наближення теорії до умов практики за участю представників бізнесу. 

Змістовний та адміністративний супровід веб-сторінки факультету та кафедр 

для оприлюднення інформації щодо організації навчального процесу. 

Періодичний перегляд та затвердження навчальних планів підготовки та 
освітньо-професійних програм для усіх спеціальностей факультету відповідно до 

наукових і освітніх досягнень країни, розвитку нових спеціальностей факультету. 

Забезпечення максимальної інформованості студентів та прозорості 
навчального процесу, зокрема, в частині попереднього ознайомлення студентів із 

варіативною частиною навчальних планів, вільного вибору відповідних 

дисциплін, рейтингової оцінки роботи студентів тощо. 



Удосконалення форм і методів навчання, що сприяють підвищенню рівня 

знань навчальних дисциплін з іноземної мови, а також набуттю та закріпленню 
мовленнєвих навичок. 

Впровадження інноваційних методик викладання, використання сучасних 

інформаційних технологій при проведенні аудиторних занять і під час контролю 

знань. 
Сприяння в оволодінні студентами на високому рівні іноземними мовами 

відповідно до європейських стандартів шляхом удосконалення методики навчання 

та застосування викладачами інноваційних підходів; англомовна підготовка 

викладачів факультету. 
Активне застосовування інноваційних методик на практичних заняттях,  

удосконалення структури практичних занять, застосування активних форм 

навчання (кейс-методи, ділові ігри, дебати, тренінги). 
Застосування сучасних інтернет-технологій в організації навчального 

процесу. Використання сучасних технічних засобів для проведення аудиторних 

занять і навчально-контрольного тестування із застосуванням комп’ютерних 

класів і спеціалізованих навчальних аудиторій. 
Активізація дистанційної форми навчання та використання її як невід’ємної 

складової навчального процесу з використанням сучасного програмного 

забезпечення та новітніх інформаційних технологій. Забезпечення формування 
електронних баз повного навчально-методичного комплексу дисциплін кафедр. 

Забезпечення навчальних дисциплін власними підручниками і посібниками 

для якісної професійно-орієнтованої підготовки студентів. 

Пошук перспективних форм і створення умов для підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників, в т.ч. на провідних 

підприємствах міста та області. 

Застосування в організації та методичному забезпеченні самостійної 
та індивідуальної роботи студентів інтерактивних методів навчання. 

Підвищення якості навчально-методичної літератури та збільшення власних 

розробок для забезпечення аудиторної та самостійної роботи студентів з 

використанням сучасних інноваційних методик навчання. 
 

 

3. Наукова діяльність 

Підвищення ефективності наукових досліджень аспірантів і молодих вчених 

шляхом використання новітніх теоретико-методологічних підходів  і моделей, 

економіко-статистичних методів їх емпіричного тестування. 

Забезпечення виконання запланованих кафедральних науково-дослідних тем 
відповідно до профілю випускних кафедр та наукових інтересів викладачів і 

аспірантів. 

Проведення щорічних наукових семінарів у рамках діючих наукових шкіл. 

Публікація наукових статей у виданнях, що індексуються у міжнародних 
наукометричних базах. 



Участь у наукових конференціях, науково-практичних, методичних 

семінарах Університету та поза його межами: виступи з доповідями, підготовка 
матеріалів до друку у фахових і рейтингових українських та зарубіжних виданнях. 

Розвиток співробітництва з іншими навчальними і науковими установами на 

основі опонування дисертацій, рецензування навчально-методичних і наукових 

робіт, підготовки відгуків на автореферати. 
Заохочення використання іноземних мов у науковій діяльності студентів. 

Підвищення частки та рівня наукових публікацій студентів факультету у 

виданнях за межами Університету, в тому числі за кордоном. 

Сприяння залученню студентів до роботи у студентських наукових студіях, 
як однієї з форм наукової діяльності студентів академії: заохочення талановитої 

молоді до наукових досліджень; організація участі студентів у конкурсах 

студентських наукових робіт, студентських наукових читаннях. 
Навчання методиці самостійного та колективного вирішення наукових 

проблем; спонукання до опублікування результатів науково-дослідних робіт у 

студентських наукових вісниках. 

Апробація результатів дослідницької діяльності студентів, аспірантів, 
докторантів та викладачів. 

 

4. Міжнародна діяльність 

Організація і проведення, спільно з провідними вишами Львова 

студентських науково-практичних конференцій іноземними мовами. 

Впровадження результатів наукових досліджень викладачів факультету 

у навчальний процес, застосовування їх у дипломних та курсових роботах. 
Встановлення зв’язків із закордонними університетами-партнерами в рамках 

програм мобільності студентів, аспірантів і докторантів, професорсько-

викладацького складу. 
Залучення іноземних фахівців до наукової роботи і навчального 

процесу на факультеті. Проведення лекцій для студентів факультету викладачами 

іноземних навчальних закладів, які проходять стажування в рамках програми 

Erasmus+. 
Поширення взаємодії із зарубіжними університетами-партнерами, 

міжнародними організаціями у межах договорів з науково-освітнього та 

культурного співробітництва. 
Стимулювання використання  іноземної мови під час проведення 

навчальних занять, у наукових публікаціях, презентаціях на міжнародних 

конференціях. 

Збільшення частки міжнародних здобувачів вищої освіти та програм з 
англомовним викладанням. 

Використання результатів наукових стажувань у навчальному процесі при 

проведенні різних видів занять, організації самостійної роботи студентів, 

поточного та підсумкового контролю. 



Удосконалення рівня фахової та мовної підготовки студентів факультету 

через співпрацю з зарубіжними навчальними закладами, участь у програмах 
міжнародної співпраці. 

Налагодження співпраці з іноземними навчальними і науковими установами 

з метою рецензування навчально-методичних розробок і наукових робіт, 

публікацій і статей. 
Участь студентів факультету у програми Erasmus+ з академічній мобільності 

ВНЗ Польщі,Чехії та Болгарії. 

Надання консультативної допомоги іноземними мовами студентам-

учасникам міжнародних конференцій і програм. 
 

5. Соціально-гуманітарна та профорієнтаційна робота 

Організація дозвілля студентів, проведення заходів для сприяння їхньому 
духовному і професійному розвитку (круглих столів, дискусійних клубів, 

тематичних вечорів, зустрічей із відомими людьми, відвідування театрів, музеїв з 

метою підвищення культурного рівня та національно-патріотичного виховання, у 

тому числі іноземними мовами. 
Організація участі студентів у заходах, спрямованих на естетичне 

виховання, розвиток художніх здібностей і творчої діяльності, формування 

естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях 
та кращих надбаннях світової культури. 

Підтримка діяльності студентського самоврядування, участі студентів 

факультету в гуртках художньої самодіяльності, групах спортивного 

вдосконалення, клубах та об’єднаннях за інтересами, фестивалях художньої 
самодіяльності, інших формах культурного дозвілля. 

Зустріч з випускниками факультету з метою ознайомлення студентів з 

можливостями практичного використання отриманих знань та навичок у процесі 
професійної діяльності та кар’єрного зросту. 

Проведення профорієнтаційної роботи з використанням веб-сторінки 

факультету та кафедр, соціальних мереж. 

Організація зв'язку з випускниками через інноваційні формати  
зустрічей. 

Проведення культурно-масових заходів на факультеті з 

метою підтримки корпоративного настрою, реклама відвідування співробітниками 
та студентами культурних закладів. 

Співпраця з органами студентського самоврядування для вирішення 

широкого кола питань, пов’язаних з вихованням, навчанням, науковою діяльністю 

та організацією дозвілля студентів. 
Проведення опитувань серед студентів для встановлення і подальшого 

вирішення проблем навчання, проживання в гуртожитку, задоволення соціально-

культурних потреб. 

Створення умов для сприятливої атмосфери в колективі, толерантних і 
тактовних відносин між колегами, між викладачами і студентами. 



 

6. Матеріально-технічна база 

Утримування в належному робочому стані матеріальних цінностей, які 

знаходяться на кафедрах факультету, проведення вчасного ремонту або списання 

застарілих одиниць. 

Покращення стану матеріально-технічної бази кафедр і факультету, 
оновлення технічних засобів для проведення аудиторних занять з використанням 

інноваційних технологій. 

Оновлення книжкового фонду, укомплектовування навчальних аудиторій 

підручниками, посібниками, навчальними матеріалами тощо. 
Проведення поточних ремонтних робіт згідно потреб кафедр із залученням 

внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування програмного забезпечення, баз даних 

для удосконалення роботи деканату із інформаційними ресурсами. 
 
 

 


