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Порядок денний: 

1. Про затвердження Правил прийому до ВНЗ «ПрАТ Львівського 
інституту менеджменту» на 2017-2018 навчальний рік.  
(Доповідають: Миронюк В.М., Стадник М.Є.).  

2. Про підготовку до державної атестації студентів, що завершують 
навчання за магістерською програмою «Менеджмент».  
(Доповідає: Борисюк П. В.). 

3. Різне. 
 
СЛУХАЛИ: 

1. Миронюка В. М., який ознайомив присутніх зі змінами і основними 
положеннями Правил прийому до Львівського інституту менеджменту. На 
підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів, які затверджені 
Міністерством освіти і науки України і набули чинності 13 грудня 2016 р., 
внесено такі зміни: набір студентів на денну форму (бакалаврат і 
магістратура) відбуватиметься з 12 по 26 липня 2017 р.; на заочну форму 
навчання – набір може відбуватися в два етапи у визначені вищим 



навчальним закладом терміни в обсязі, що не перевищує ліцензований. 
Також на заочну форму навчання набір може бути продовжено до 1 жовтня. 

Стадник М. Є. наголосила на важливих змінах, внесених до Правил 
прийому, стосовно навчальних предметів, з яких абітурієнти можуть 
подавати сертифікати до приймальної комісії. У 2017 році для вступу до 
Львівського інституту менеджменту визначено як обов’язкові сертифікати 
ЗНО з таких предметів: (1) українська мова та література; (2) історія України. 
Абітурієнти можуть також подавати сертифікат ЗНО на вибір: математика 
або іноземна мова (при вступі на спец. «Менеджмент»); географія або 
іноземна мова (при вступі на спец. «Маркетинг»).  

2. Борисюк П. В. повідомив присутнім, що на спец. «Менеджмент 
організацій» навчається 13 студентів (4 на денній формі, 9 на заочній формі), 
з яких вже можна виділити першу підгрупу на захист магістерських робіт 3 
лютого 2017 р. Друга підгрупа студентів повинна бути готова до захисту 
магістерських робіт до 10 лютого. Студент Петков А. оформляє академічну 
відпустку і просить дозвіл захищати магістерську роботу через рік. 

Студенти МВА до кінця тижня знаходяться на стажуванні, по 
завершенні якого приступлять до написання магістерської роботи. На 
отримання дипломів з відзнакою рекомендовано 7 студентів, які за 
результатами навчання мають більше 75% відмінних оцінок. 

Теми і керівники магістерських робіт затверджені наказом, методичні 
вказівки до виконання робіт видані студентам. Керівники повинні активно 
працювати з магістрантами. Необхідно, щоб керівники подали короткі звіти 
про стан виконання магістерських робіт.  

3. Янків М. Д. нагадав присутнім, що всі викладачі повинні 
співпрацювати зі школами та проводити зустрічі із учнями випускних класів 
згідно графіка профорієнтації. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

1. Янків М. Д. зазначив, що внесені до Правил прийому зміни, які 
стосуються визначення обов’язкових предметів ЗНО та предметів на вибір, 
зокрема математики, забезпечать «м’який» підхід до забезпечення вступу тих 
абітурієнтів, які не планували здавати математику, вважаючи цей предмет 
складним. Також до основних положень Правил прийому додано пункт про 
прийом на навчання іноземних громадян. Правила прийому відповідають  



 


