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Порядок денний: 

1. Про підсумки ректорських контрольних робіт студентів. (Доповідає 
Борисюк П. В.). 

2. Затвердження «Положення про проведення співбесіди зі вступниками 
до Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство 
«Львівський інститут менеджменту». (Інформує Миронюк В. М.). 

3. Про підвищення ефективності навчального процесу. (Доповідає 
Борисюк П. В.) 

4. Обговорення Програм співбесіди для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної освіти. 
(Інформує: Даниленко Н. Б.). 

5. Обговорення Програм вступних іспитів для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної освіти. 
(Інформує: Даниленко Н. Б.). 

6. Обговорення Програм фахових вступних випробувань для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста:  

- при вступі на 2 курс за напрямом підготовки: 075 “Маркетинг” та 073 
“Менеджмент”); 

- при вступі на 3 курс за напрямом підготовки: 075 “Маркетинг”; 
- при вступі на 3 курс за напрямом підготовки: 073 “Менеджмент”. 
(Інформує: Бабець І. Г., Ніколаєв В. П.). 
7. Обговорення Програм фахових вступних випробувань для здобуття 

ступеня магістра для спеціальності 073 Менеджмент спеціалізація «Бізнес-
адміністрування», спеціалізація «Менеджмент організацій і 
адміністрування». (Інформує: Ніколаєв В. П.). 

8. Обговорення Програм додаткового вступного випробування у формі 
співбесіди для вступників на навчання за освітніми програмами підготовки 
магістрів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 
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073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-адміністрування» та «Менеджмент 
організацій і адміністрування» на основі диплому бакалавра, спеціаліста 
здобутого за іншою спеціальністю (напрямом). (Інформує: Ніколаєв В. П.). 
 

СЛУХАЛИ:  
1. Борисюк П. В. повідомив, що за результатами ректорських 

контрольних робіт, які виконувалися студентами у 1 семестрі було зроблено 
висновки про низький рівень теоретичної підготовки студентів і 
невідповідність за окремими дисциплінами рівня успішності студентів, 
виявленого під час підсумкового контролю, проведеного викладачами, та 
ректорського контролю знань. Наприклад, результати ректорської 
контрольної роботи студентів спец. «Маркетинг» з дисципліни 
«Бухгалтерський облік» (доцент Лозовицький С. П.) свідчать про низьку 
успішність студентів: лише один студент  отримав добру оцінку, решта - 
задовільно і незадовільно; успішність становить 67%, якісна успішність – 8%. 

На засіданнях кафедр у лютому ця проблема розглянута, викладачі взяли 
інформацію до відома, також були висловлені пропозиції щодо усунення 
причин незадовільних результатів виконання студентами ректорських 
контрольних робіт, зокрема посилення активності студентів під час 
навчальних занять і відпрацювання пропущених тем шляхом виконання 
індивідуальних завдань.  

 
2. Миронюк В. М. ознайомив присутніх про зміст основних пунктів 

«Положення про проведення співбесіди зі вступниками до Вищого 
навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут 
менеджменту», що буде застосовуватися для тих абітурієнтів, які не складали 
ЗНО, є інвалідами, також для осіб, демобілізованих зі Збройних Сил України 
чи Національної Гвардії, осіб, які були поранені під час Революції Гідності. 
Оскільки викладачі мали можливість і час ознайомитися зі змістом цього 
Положення до засідання Вченої ради і не подали жодних зауважень, то 
документ пропонується до затвердження.  

 
3. Борисюк П. В. окреслив основні заходи, які заплановані і будуть 

реалізовуватися у 2-ому семестрі з метою підвищення ефективності 
навчального процесу. Насамперед, відраховані з числа студентів ті особи, які 
не відвідували заняття і не з’являлися на заліки та екзамени. Оголошення про 
їх відрахування і копія наказу розміщені на дошці оголошень для 
ознайомлення усіх студентів. Запроваджується новий підхід до оцінювання 
знань студентів упродовж семестру: основна кількість балів за модулями 
буде отримуватися студентами під час семінарських і практичних занять, 
менша вага буде надаватися контрольним роботам. Ведеться індивідуальна 
робота навчального відділу і викладачів зі студентами, які мають академічну 
заборгованість, батьки повідомляються листами про проблеми, які існують в 
навчанні їхніх дітей. Також викладачам рекомендовано застосовувати  
тимчасову тактику роботи зі студентами, які внаслідок скрутного 
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матеріального становища влаштувалися на роботу і не завжди можуть бути 
присутні на заняттях – це студенти: 
1-го курсу – Іваненко; 
2-го курсу – Кінащук, Обух, Меркулов, Безега, Василів, 
3-го курсу – Оліярник, Мазяр, Яцун, Шух, Матиско,  Лукомська. 

 
4. Даниленко Н. Б. повідомила присутнім, що було оновлено і внесені 

зміни у Програми співбесіди для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавра на основі повної загальної освіти. Всі викладачі мали можливість 
ознайомитися зі змістом Програм, тому, якщо зауважень немає, пропонується 
затвердити зазначені документи. 

 
5. Даниленко Н. Б. ознайомила присутніх з основним змістом Програм 

вступних іспитів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на 
основі повної загальної освіти. Зазначила, що Програми відповідають всім 
вимогам Міністерства освіти і науки України та іншим документам, які 
регламентують організацію вступу до вищого навчального закладу. 
Запропонувала, якщо зауважень немає, затвердити вказані документи. 

 
6. Бабець І. Г. повідомила, що Програми фахових вступних випробувань 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, розроблені минулого року, 
оновлені і скориговані: при вступі на 2 курс за напрямом підготовки: 075 
“Маркетинг” та 073 “Менеджмент”); при вступі на 3 курс за напрямом 
підготовки: 075 “Маркетинг”; при вступі на 3 курс за напрямом підготовки: 
073 “Менеджмент”. Всі викладачі також мали можливість ознайомитися зі 
змістом Програм, тому, якщо зауважень немає, пропонується затвердити 
зазначені документи. 

 
7. Миронюк В. М. повідомив, що Програми фахових вступних 

випробувань для здобуття ступеня магістра для спеціальності 073 
Менеджмент спеціалізація «Бізнес-адміністрування», спеціалізація 
«Менеджмент організацій і адміністрування», розроблені відповідно до 
вимог Міністерства освіти і науки України та інших документів, що 
регламентують порядок вступу до вищого навчального закладу. Ознайомив 
присутніх зі змістом Програм і запропонував їх затвердити. 

 
8. Миронюк В. М. повідомив, що Програми додаткового вступного 

випробування у формі співбесіди для вступників на навчання за освітніми 
програмами підготовки магістрів за галуззю знань 07 «Управління та 
адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Бізнес-
адміністрування» та «Менеджмент організацій і адміністрування» на основі 
диплому бакалавра, спеціаліста здобутого за іншою спеціальністю 
(напрямом), розроблені відповідно до вимог Міністерства освіти і науки 
України та інших документів, що регламентують порядок вступу до вищого 
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навчального закладу. Ознайомив присутніх зі змістом Програм і 
запропонував їх затвердити. 

 
ВИСТУПИЛИ:  
1. Матвійчук Т. Д. наголосив, що з метою підвищення ефективності 

навчального процесу необхідно запроваджувати такі методи поточного та 
підсумкового контролю знань, які б забезпечили не лише відповідний рівень 
успішності, а й збереження контингенту студентів. Зокрема, для студентів, 
які не пропускають заняття необхідно опрацювати заходи щодо активізації 
їхньої роботи, а для студентів, які з поважних причин (хвороба, 
працевлаштування) не відвідують заняття – використовувати елементи 
дистанційного навчання, наприклад складання тестів з навчальних дисциплін 
в електронному вигляді з використанням програм в Інтернет-мережі. 

2. Миронюк В. М. зауважив, що Програми співбесіди для здобуття 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної освіти 
стосуються прийому лише тих абітурієнтів, які не складали ЗНО, є 
інвалідами, також для осіб, демобілізованих зі Збройних Сил України чи 
Національної Гвардії, осіб, які були поранені під час Революції Гідності. 
Оскільки викладачі не подали жодних зауважень, то документ пропонується 
до затвердження. 

 
УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про підсумки ректорських контрольних робіт студентів 
взяти до уваги 

1. У другому семестрі продовжити практику незалежного оцінювання 
рівня знань студентів за допомогою ректорських контрольних робіт. 
особливу увагу приділити дисциплінам фахової підготовки. 

Відповідальні: начальник навчального відділу  
Термін виконання: квітень-травень 2016 р. 
2. Забезпечувати неухильне виконання вимог положення «Про систему 

оцінювання якості знань студентів у Львівському інституті менеджменту». 
Відповідальні: завідувачі кафедр  
Термін виконання: постійно. 
3. Забезпечувати контроль стану відвідування студентами занять і 

проведення роботи із студентами, які не виконують індивідуальний 
навчальний план. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, викладачі 
Термін виконання: упродовж навчального року. 
 

2. Затвердити «Положення про проведення співбесіди зі вступниками до 
Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство 
«Львівський інститут менеджменту». 
 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 16. «Проти» - 0. «Утрималися» - 0. 
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