
 1 

Львівський інститут менеджменту 

Протокол № 2 

Засідання Вченої ради 

 

25.04.2018р.         м. Львів 

 

Голова: ректор, д.е.н., проф. Янків М. Д. 

Заступник голови: к.е.н. Кульчицький І. І. 

Заступник вченого секретаря: Гординська О. І. 

Присутні: д.е.н., проф. Янків М.Д., к.е.н. Кульчицький І.І., к.е.н. Біда М.Б., 

к.е.н., доц. Даниленко Н.Б., к.е.н., доц. Стадник М.Є., к.е.н., доц. 

Семак С.С., к.ф.н. Дах М.І., ст. викладач Ковалик С.Я., в.о. доц. 

Вареник В.А., викл. Бойчишин З.М., викл. Гринюк І.Л., викл. Ткач 

П.В., Павлось О.Р., керівник НМВ Борисюк П.В., к.т.н., доц. 

Шибанов С.В., Гординська О.І., Квас М.В., Ткач Ю.Ю. 

Порядок денний: 

1. Про погодження змін до «Правил прийому на навчання до Вищого 

навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут 

менеджменту» в 2018 році. 

2. Про успішність та навчальну дисципліну студентів у другому семестрі 

(Доповідає Борисюк П.В.). 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Стадник М.Є. проінформувала, що для забезпечення належної роботи 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти необхідно внести 

наступні зміни та доповнення до Правил прийому на навчання до Інституту у 

2018 році: 

1. Викласти в новій редакцій: 

Абз. 3. п. 4 розділу VII: Конкурсний бал особи, яка вступає для здобуття 

ступеня магістра, розраховується як сума балів за вступні випробування та 

інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа 

про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого 

здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому. 

2. Викласти в новій редакцій:  

Абз. 1 п. 5 розділу VII: Особи, які вступають для продовження навчання 

на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) 

для здобуття ступеня бакалавра на базі ОКР «молодший спеціаліст» беруть 

участь у конкурсному відборі на навчання на підставі конкурсного бала, який 

обчислюється як сума балів результатів вступного випробовування та 

середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий ОКР  
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«молодшого спеціаліста», на основі якого здійснюється вступ. 

Зміни та доповнення до Правил прийому розглянуті та схвалені на 

засіданні Приймальної комісії (протокол № 4 від 24 квітня 2018 року). 

 

2. Борисюк П.С. проінформував, що Навчально-методичний відділ 

працював над методичним забезпечення організації навчального процесу в 

Інституті. 

З цією метою протягом семестру було зроблено: 

- організовано роботу над розробкою і удосконаленням навчально-

методичних комплексів дисциплін навчального плану; 

- відкориговано робочі навчальні плани; 

- розроблено і затверджено графік проведення семестрового контролю на 

всіх формах навчання; 

- розроблено і затверджено розклади сесій всіх спеціальностей; 

- затверджено теми і керівників магістерських робіт; 

- надіслано студентам магістратури методичні вказівки до написання 

магістерських робіт, проведення виробничої практики; 

- внесено зміни до розкладу занять студентів першого курсу магістратури 

денної форми навчання; 

- проведено письмові контрольні роботи за модулем № 2; 

- проведено роботу з ліквідації академічних заборгованостей; 

- надруковано дипломи і додатки до них для випускників магістратури; 

- розіслано запрошення на вручення дипломів; 

- організовано розрахунок випускників з бібліотекою та іншими 

підрозділами інституту; 

- організовано роботу над підготовкою випускників бакалаврату до 

випускної атестації; 

- забезпечено випускників матеріалами для підготовки здачі теоретичної 

та практичної частин комплексного іспиту; 

- видано наказ про склад екзаменаційної комісії; 

- підготовлено і доведено до випускників розклад роботи атестаційної 

комісії; 

- проведено заняття зі студентами четвертого курсів всіх спеціальностей 

щодо проведення виробничої практики, проведення державної атестації, 

випуску; 

- перевірено інформацію для заповнення дипломів і додатків до них для 

студентів бакалаврату; 

- організовано перевірку змісту дипломів і додатків до них з англійської 

мови. 

 Пропозиції: 

1. Визначити боржникам термін ліквідації – до кінця травня 2018 р.  

2. Кураторам груп подати пропозиції про доцільність подальшого 

навчання окремих студентів.  




