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Львівський інститут менеджменту 

Протокол № 4 

Засідання Вченої ради 

 

26.06.2018 р.         м. Львів 

 

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

Заступник: проректор з ННР; к.г.н. Миронюк В. М. 

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

Заступник вченого секретаря: Гординська О. І. 

Присутні: д.е.н., проф. Янків М.Д., к.г.н. Миронюк В.М., 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., керівник НМВ Борисюк П.В., к.е.н., доц. Семак С.С., к.ф.н. 

Дах М.І., ст. викладач Ковалик С.Я., викл. Бойчишин З.М., викл. 

Гринюк І.Л., викл. Ткач П.В., Павлось О.Р., Гординська О.І.,  

Порядок денний: 

1. Про результати діяльності Інституту з підготовки фахівців за ступенем 

підготовки «бакалавр» за спеціальністю «Менеджмент» та «Маркетинг». 

(Доповідає Миронюк В.М.). 

2. Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії (Доповідає Борисюк 

П.В.). 

3. Про погодження Змін до Правил прийому на навчання до Вищого 

навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут 

менеджменту» в 2018 році. (Доповідає: Стадник М. Є.). 

4. Різне. (Затвердження «Положення про благодійний фонд допомоги на 

навчання соціально вразливим категорія студентів ВНЗ «ПрАТ «Львівський 

інститут менеджменту» для вступників 2018/2019 н.р.» та «Положення про 

акцію «Приведи друга – отримай бонус» у Вищому навчальному закладі 

«Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» у 

2018/2019 н.р.»). 

СЛУХАЛИ:  

1. Миронюк В. М. доповів про результати діяльності Інституту з підготовки 

фахівців за ступенем підготовки «бакалавр» за спеціальністю «Менеджмент» та 

«Маркетинг». За шифрами 6.030601 «Менеджмент» та 6.030507 «Маркетинг» – 

це останній випуск бакалаврів, переходимо на нові стандарти 2015 року. 

Додаткова сесія визначила, хто з студентів буде далі навчатися. Відраховані 

студенти можуть поновитися на навчання  в літній період.  

За результатами заліково-екзаменаційної сесії діяльність Інституту можна 

вважати задовільною. 

2. Борисюк П. В. ознайомив присутніх з результатами літньої заліково-

екзаменаційної сесії. Повідомив, що у Львівському інституті менеджменту 
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успішність бакалаврів на етапі закінчення сесії становить 100 %, а показник 

якості знань – 60,3 % (відсоток "4" і "5" від загальної кількості оцінок) та 82,3 

% (відсоток студентів, що склали сесію лише на "4" і "5"). 

Наведені показники свідчать про необхідність конструктивного аналізу 

організації навчального процесу кожним викладачем, кафедрою. 

Після ліквідації академзаборгованості відсоток успішності та якості знань 

студентів у розрізі спеціальностей дещо підвищиться. 

Загалом організацію, проведення та методичне забезпечення літньої 

екзаменаційної сесії здійснено на належному рівні. Проте варто усвідомлювати, 

що не кількість випускників чи ліцензованих місць, а якість підготовки наших 

студентів має визначати престиж Інституту. Цей об’єктивний якісний показник 

залежить від компетентності, вимогливості та відповідальності викладачів. 

Упродовж кількох років, згідно з розпорядженням ректорату, на 

спеціальностях проводяться контрольні заміри залишкових знань студентів за 

результатами сесії. Увагу акцентовано, як на високих показниках із навчальної 

дисципліни, так і на низьких, а також на навчально-методичному забезпеченні. 

На нарадах завідувачів кафедр, методичних радах Інституту ці результати 

обговорюються. 

Є випадки, коли якість знань студентів, продемонстрована на замірах, у 

кілька разів нижча або ж вища за результати сесії. Вважаємо, що до цього 

контролю знань не можна ставитися формально. Потрібно розробляти 

відповідні заходи, а не обмежуватися обговоренням на Вченій раді. Лише 

спільними зусиллями ректорату та викладачів можна забезпечити якісну 

підготовку фахівців у ЛІМі. 

Загалом літня сесія поточного навчального року пройшла без зривів, 

своєчасно, за встановленими правилами відповідно до “Положення про 

організацію навчального процесу в ВНЗ “ПрАТ “ЛІМ”.  

Пропозиції: 

- відрахувати тих студентів, які не бажають вчитися та тих, котрі не 

ліквідували академічні борги; 

- активізувати роботу кураторів шляхом: 

• закріплення одного працівника за однією групою; 

• подання звітів про результати роботи з боржниками; 

- повернутися, за необхідності до проведення ДЕК у два дні; 

- заслухати у вересні керівників магістерських робіт (ректорат, Вчена рада); 

- зобов’язати керівників бути присутніми на попередньому захисті 

магістерських робіт. 
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3. Стадник М. Є. повідомила про зміни щодо Порядку подання та розгляду 

заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Вищого 

навчального закладу «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут 

менеджменту» в 2018 році, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 

України № 1378 від 13 жовтня 2017 року (в редакції наказу Міністерства освіти 

і науки України № 409 від 23 жовтня 2018 року), який зареєстровано у 

Міністерстві юстиції України № 602/32054 від 17 травня 2018 року), який буде 

додатком № 5 до Правил прийому на навчання до Вищого навчального закладу 

«Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2018 

році. 

4. Миронюк В. М. запропонував затвердити «Положення про благодійний 

фонд допомоги на навчання соціально вразливим категорія студентів ВНЗ 

«ПрАТ «Львівський інститут менеджменту» для вступників 2018/2019 н.р.» і 

«Положення про акцію «Приведи друга – отримай бонус» у Вищому 

навчальному закладі «Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут 

менеджменту» у 2018/2019 н.р.» 

УХВАЛИЛИ: 

1. Усі надані матеріали щодо результатів діяльності Інституту з підготовки 

фахівців за ступенем підготовки «бакалавр» за спеціальністю «Менеджмент» та 

«Маркетинг» денної та заочної форми навчання взяти до уваги. 

2. Інформацію про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії та 

пропозиції взяти до уваги. 

Пропозиції: 

- відрахувати тих хто не бажає вчитися та має ліквідовані вчасно 

академічні борги; 

- активізувати роботу кураторів шляхом: 

• закріплення одного працівника за однією групою; 

• подавати звіти про результати роботи з боржниками; 

- повернутися, за необхідності до проведення ДЕК у два дні; 

- заслухати у вересні керівників магістерських робіт (ректорат, Вчена 

рада); 

- зобов’язати керівників бути присутніми на попередньому захисті 

магістерських робіт 

3. «Зміни до Правил прийому на навчання до Вищого навчального закладу 

«Приватне акціонерне товариство «Львівський інститут менеджменту» в 2018 

році» погодити та рекомендувати до затвердження. 




