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Порядок денний: 

 

1. Про підсумки набору студентів у 2018 р. на навчання за ступенем 

підготовки бакалавр та магістр. (Доповідає Стадник М. Є.). 

2. Про розподіл начального навантаження на 2018/19 н.р. на кафедрах. 

(Доповідають завідувачі кафедр). 

3. Про затвердження навчальних програм дисциплін і навчальних планів 

на 2018/19 н.р. (Доповідає Борисюк П.В.). 

4. Про плани наукової роботи кафедр на 2018/19 н.р. (Доповідають 

завідувачі кафедр). 

5. Про оновлення складу Вченої ради (Доповідає Миронюк В.М.). 

6. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 
1. Стадник М. Є. повідомила, що під час роботи Приймальної комісії 

Львівського інституту менеджменту було подано 74 заяви на перший курс 

спеціальності 073 «Менеджмент» і 141 заява на спеціальність 075 

«Маркетинг». На навчання до Львівського інституту менеджменту на перший 

курс денної форми навчання поступило 24 студенти, на магістратуру – 13 

студентів. Географія вступників широка: є студенти з Вінницької, Волинська, 

Київської, Львівська, Рівненської, Дніпропетровської, Донецької, 

Хмельницької, Івано-Франківської, Херсонської, Запорізької областей. На 

навчання на 2-3 курси поступив один студент з дипломом молодшого 

спеціаліста.  

З 27 серпня до 19 вересня в Інституті стартував додатковий етап набору 

на навчання в магістратурі за спеціальністю 073 «Менеджмент» та на МВА. 

Навчання в магістратурі починається з 1 жовтня 2018 року. 
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2. Даниленко Н.Б. повідомила, що по кафедрі ФЕПД семестрове 

навантаження загалом відповідає встановленим нормативам. Завданням 

кафедри є дотримання зазначених параметрів у наступному семестрі. 

Стадник М. Є. доповіла, що розподіл педагогічного навантаження серед 

викладачів кафедри маркетингу та економічної безпеки відповідає 

встановленим нормативам.  

 

3. Борисюк П. В. повідомив, що до початку нового навчального року 

навчальним відділом Інституту проведена наступна робота: 

- у червні подано пропозиції до навчальних планів; 

- замовлено залікові книжки для студентів першого курсу; 

- подано до видавництва НУ «Львівська політехніка» лист-замовлення на 

виготовлення студентських квитків; 

- триває процес виготовлення студентських квитків; 

- складено графік навчального процесу на навчальний рік; 

- здійснено навантаження викладачів; 

- розроблено розклади занять всіх спеціальностей; 

- заповнено і роздруковано сторінки журналів викладачів і старост груп; 

- здійснено розподіл та внесені пропозиції до підготовки аудиторій до 

нового навчального року; 

- перевірено навчально-методичні комплекси до дисциплін навчального 

плану; 

- організовано ліквідацію академборгів. 

 Пропозиції:  

1. Затвердити зміни до навчального плану 4-го курсу: 

з метою вирівняння навантаження викладачів  замість дисципліни 

«Сталий розвиток і безпека регіону» (викладач доцент Бабець І. Г.) у 7-ому 

семестрі ввести дисципліну «Проектний аналіз» (викладач доцент 

Стадник М. Є.). 

2. Перезатвердити навчально-методичні комплекси до дисциплін 

навчального плану на 2018-2019 н. р. 

 

4. Про плани наукової роботи кафедр на 2018/19 н.р. 

Даниленко Н. Б. зауважила, що якісні та кількісні параметри наукової 

роботи на кафедрі мають бути покращені. Доцільним з огляду на це є 

організація та проведення у Львівському інституті менеджменту наукової 

інтернет - конференції, яка могла би заохотити всіх викладачів до активізації 

наукової роботи у новому навчальному році. 

Стадник М. Є. зазначила, що викладачами кафедри маркетингу та 

економічної безпеки заплановано у 2018-2019 н.р. публікацію статей у 

фахових виданнях, зарубіжних монографіях і журналах, участь у 

міжнародних науково-практичних конференціях, у тому числі за кордоном. 

 

5. Миронюк В. М. зголосив про зміни в складі Вченої ради: виведено з 

складу Вченої ради Шибанова С. В.  та Квас М. В. 




