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Порядок денний: 
 

1. Про результати роботи Приймальної комісії Львівського інституту 
менеджменту (другий етап) та виконання плану ліцензованого набору 
студентів на навчання на 2018-2019 н. р. (Доповідає: Стадник М.Є.).  

2. Про підготовку Інституту до роботи в осінньо-зимовий період. 
(Доповідає: Чорний Т.А.). 

3. Про оновлення складу Вченої ради (Доповідає Миронюк В.М.). 
4. Про рекомендацію кандидатури для представлення до присвоєння 

почесного звання «Заслужений працівник освіти України». (Рекомендує 
проректор з наукової та навчальної роботи Миронюк В. М.). 

5. Затвердження «Положення про навчально-методичне забезпечення 
навчальних дисциплін у Вищому навчальному закладі «Приватне акціонерне 
товариство «Львівський інститут менеджменту» (Доповідає: Миронюк В.М.). 

6. Різне. 
 

СЛУХАЛИ:  

1. Стадник М.Є. доповіла, що у вересні 2018 року тривав ІІ етап вступної 
компанії до Вищого навчального закладу «Приватне акціонерне товариство 
«Львівський інститут менеджменту» в 2018 році на основі базової та повної 
вищої освіти для здобуття ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» 
(Менеджмент організацій і адміністрування) галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» на денну та заочну форми навчання та для здобуття 
ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» (Бізнес-адміністрування) 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на денну форму навчання. 
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Навчання в магістратурі почалося з 1 жовтня 2018 року. У Львівський 
інститут менеджменту в магістратуру на перший курс денної форми 
навчання поступило 14 студентів – 42% ліцензованого обсягу.  

Стадник М.Є. запропонувала поширити інформацію про сертифікати 
ЗНО з трьох конкурсних предметів, які потрібно здавати абітурієнтам для 
вступу у Львівський інститут менеджменту в 2019 р. 

 

2. Чорний Т. А. проінформував, що з метою підготовки корпусу Інституту 
до сталої роботи в осінньо-зимовий період проведено наступні заходи: 

З підготовки матеріально-технічної бази:  
Проведено обстеження та ремонт котельні, в тому числі прочищені від 

окалини радіатори всіх шести камер згорання котла, закуплені та замінені 
термоізоляційні пластини на трьох камерах згорання, проведено поглиблене 
прибирання котла і приміщення котельні. 

При проведенні інвентаризації викидів забруднюючих речовин дахової 
котельні проведено контрольне випробування роботи котельного 
обладнання, яке засвідчило готовність котла до роботи в осінньо-зимовий 
період. 

При обстеженні технічного стану будівлі Інституту виявлено 
несправність та нещільність закриття рухомих частин вікон в деяких 
приміщеннях Інституту, в тому числі в аудиторіях. З метою її усунення дані 
рухомі частини вікон будуть тимчасово поміняні з аналогічними частинами, 
які постійно не відкриваються, наприклад в цокольних і інших приміщеннях, 
та будуть встановлені нерухомо.  

З виконання заходів енергозбереження: 
Згідно Розпорядження ректора № 4 від 4 листопада 2016 року створена 

робоча група Голуб В.А., Чорний Т.А., Гриценяк М.О. щодо відпрацювання 
детального плану здійснення економії енергоресурсів, проведення щоденного 
контролю їх виконання та щотижневого звітування про пророблену роботу. 

У найближчий час заплановано здійснити ізоляцію низу дверей 
аудиторій, кабінетів поролоном та ізоляцію поролоновою стрічкою на клею 
дверей, які мають щілини при закритому положенню, а також вікон до 2 
листопада 2018 р. 

 

3. Миронюк В. М. повідомив, що у зв’язку із кадровими змінами 
необхідно внести відповідні зміни в складі Вченої ради Львівського 
інституту менеджменту:  

- ввести до складу Вченої ради керівника кадрово-діловодної служби 
Лах О.М., помічника ректора з господарських питань і охорони праці 
Чорного Т.А., кандидата технічних наук, доц. Юзьківа Т.Б., голову 
студентського самоврядування Бучило Я. І. і його заступника Жукова І.О. 

 

4. Миронюк В. М. повідомив присутнім, що Львівський інститут 
менеджменту отримав можливість рекомендувати кандидатуру для 




